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SLOVO STAROSTY

V kostele vystoupil houslový
virtuos Václav Hudeček

Legendární instrumentalista navštívil Lovosice u příležitosti 7. ročníku Litoměřických svátků hudby,
jejichž třetí koncert se uskutečnil v lovosickém kostele sv. Václava.
Foto Radoslav Šubín
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Vážení spoluobčané,
pomalu končí doba
dovolených, ale počasí
slibuje ještě letní atmosféru. Koupání chtiví
občané tak mohou stále využívat venkovního
koupaliště a načerpat
dostatek vitaminu D a s
ním se pojícího pozitivního smýšlení.
Předcházející měsíc byl naplněn
po okraj akcemi. Z významných
bych rád zmínil další ročník memoriálu Arnošta Vašíčka, jež se
uskutečnil a byl organizován naším
házenkářským klubem. Akce precizně připravena s bohatou návštěvností která, i když nebyla
korunována vítězstvím našich barev, prozrazovala radost ze společného sportovního vyžití a přátelské atmosféry, což je myslím podstatou setkání.
Celé prázdniny mohli občané
navštěvovat páteční koncerty na
náměstí, tematicky zaměřené na
různé hudební žánry, uspokojující
široké spektrum posluchačstva a
skvěle dotvářející letní pohodu. A
milovníci umění nebudou ochuzeni
ani v měsících nadcházejících. Připraveny jsou výstavy v Lovo Café i
Pfannschmidtově vile, rovněž koncerty se budou realizovat v Lovo
Café a princip open mike (kterým
jsem se nechal inspirovat za mého
pobytu v USA) je pro každého
umělce, který by se chtěl veřejně
prezentovat. Doslova třešničkou na
dortu byl koncert uspořádaný ve
spolupráci se společností Musica et
Educatione. V Lovosicích tak po
loňském mimořádném úspěchu této akce vystoupil houslový virtuos
Václav Hudeček.
Pravidelně je měsíc září ve znamení nástupu prvňáčků do lavic a
jejich první setkání s novým režimem. K tomu přispěje i naše centrální školní jídelna, která se opět
účastnila celorepublikového klání v
Makro akademii v Praze, aby nasbírala nové postřehy a trendy ve
stravování. Děkuji tímto celému týmu paní ředitelky Dreieckerové za
organizaci akce a přeji všem mnoho
spokojených strávníků. Dětem pak
mnoho objevných zážitků při cestě
za věděním a pedagogům dostatek
trpělivosti a neutuchajícího optimismu. Úspěšné září.
Milan Dian

Historie

Lovosický okres byl
ustaven před 70 lety
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Kompostéry dorazily, jejich výdej začne 9. září
Lovosičané si na městském úřadu prozatím objednali celkem 303 kontejnerů.
Ve středu 28. srpna dorazily všechny objednané
kompostéry pro občany na sběrný dvůr Technických služeb města Lovosice (TSML). Následně
začalo jejich rozbalování a příprava k předávání.
Ve čtvrtek 5. září od 17 hodin pak proběhlo v sále
staré radnice školení týkající se kompostování a
používání kompostérů.
Dodáno kompostérů / Množství občany
požadovaných kompostérů k 26. srpnu
30 ks 800 litrů / 1x
90 ks 1000 litrů / 60x
200 ks 1400 litrů / 115x
110 ks 2000 litrů / 127x
Výdej kompostérů občanům na dvoře TSML
začne v pondělí 9. září. Výdej bude probíhat ve
stanovenou dobu, a to od pondělí do pátku od 11
do 13 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. „Výdej
budou řídit vždy pracovníci TSML, kompostér
bude vydáván oproti podepsaným dvěma paré
smlouvy o výpůjčce na dobu 5 let. Jedno paré
obdrží město, jedno občan. Smlouvy budou uzavřeny na osoby, které vyplnily a odevzdaly anketní
lístek v rámci poptávkového šetření z minulého
roku, případně vyplněného později a odevzdaného na MěÚ Lovosice na odbor životního prostředí,“ uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru
životního prostředí.
Kompostéry budou vydávány do vyčerpání kapacity zakoupených kontejnerů. V případě, že poptávka po kompostérech převýší nabídku, bude
určující datum odevzdání žádosti o kompostér.

Kdo dřív podal žádost, ten bude mít přednost.
Zároveň dorazí i kontejner na textil, který bude
s ohledem na rovnoměrné rozmístění tohoto typu
kontejnerů po městě umístěn na Holoubkově na

parkovišti před hřbitovem. „Jsme velice rádi, že
můžeme kompostéry občanům města zapůjčit.
Domnívám se, že zájem o ně ještě poroste,“ věří
Milan Dian, starosta města.
(tuc, foto tuc)

• Zimní stadion zahájí letošní sezonu v půlce října •
Problémy ve strojovně, kvůli nimž byla předčasně ukončena minulá sezona, byly odstraněny.

Zimní stadion v Lovosicích prošel nutnou opravou strojovny. Všeobecný problém, který předčasně ukončil minulou sezonu, byl v zázemí technologie chlazení.
„V zázemí strojovny chlazení praskly titanové
desky na tepelném výměníku. V něm se předává
teplo mezi dvěma médii, solankou a čpavkem. V
návaznosti na prasklé desky ve výměníku došlo ke
kontaminaci solanky čpavkem. Výměník je z roku
2003 s předpokládanou životností cca 15 let. Dá
se tedy říci, že byl na pokraji životnosti,“ vysvětlil
Stanislav Hruza, ředitel Technických služeb města
Lovosice.
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Opravy jsou v současné době v plném proudu.
Již proběhly demontážní práce expanzní nádoby
(která byla silně kontaminována, tudíž je potřeba
ji také vyměnit) a tepelného titanového výměníku,
jehož dodací lhůta se pohybuje kolem 12 kalendářních týdnů a nyní se čeká na jeho dodávku
společně s expanzní nádobou. „Jakmile dorazí,
budou zahájeny montážní práce a následné zprovoznění technologie chlazení,“ upřesnil Stanislav
Hruza. Pro tuto sezonu byla zvolena nejekonomičtější varianta, tedy pouze oprava stávajícího
stavu (výměna expanzní nádoby a tepelného
výměníku), nikoliv přesun celé technologie, který

se taktéž plánuje a o němž jsme podrobně informovali v březnovém vydání. Oprava se bude pohybovat kolem 2 milionů korun bez DPH a hrazena bude z rozpočtu města Lovosice. Zhotovitelem
je firma Refri systémy, s. r. o.
Otevření zimního stadionu bude pro letošní
sezonu z důvodu oprav mírně posunuté. „Většinou se sezona na zimním stadionu zahajuje
poslední týden v září, nyní počítáme zhruba s 14
denním zpožděním. Věříme, že veřejnost tuto
mírnou prodlevu výměnou za fungující stadion
přijme,“ konstatoval starosta města Milan Dian.
(tuc, foto tuc)
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Odbory informují
Odbor majetku a investic

Odbor tajemníka

Opravy v základních a mateřských školách o prázdninách

Setkání s občany a zasedání zastupitelů

V základních i mateřských školách, příspěvkových organizacích města,
probíhaly o prázdninách různé opravy či nákupy. Lovosický dnešek vám Ve středu 18. září 2019 od 16 hodin se v sále staré radnice uskuteční Setkání s občany. Týden na to, tedy 25. září taktéž od 16 hodin proběhne
přináší jejich souhrn:
tamtéž 4. zasedání Zastupitelstva města Lovosice v tomto roce. Informace
ZŠ Sady pionýrů - V 1. ZŠ proběhla o prázdninách výmalba (viz foto), o programu budou v zákonné lhůtě zveřejněny na úřední desce MěÚ
oprava otopné soustavy a výměna lina na schodišti. V plánu je ještě nová Lovosice.
fasáda školní družiny, na tuto akci probíhá výběrové řízení.

Technické služby města Lovosice
Úklid ulic
10. 9. Okružní, Zahradní
11. 9. U Nadjezdu, P. Holého
17. 9. Kmochova, V. Nejedlého

18. 9. Zvonařova, J. Ježka
24. 9. Tovární, Komenského
25. 9. Sady pionýrů, U Výtopny

Agenda hrobových míst se od září přesouvá
Od 1. září 2019 se kompletní agenda týkající se nájmů hrobových míst
přesouvá na Veřejné pohřebiště města Lovosice, adresa: Teplická ulice č.p.
2211, Lovosice.
Pro informace týkající se platby nájemného a uzavření smlouvy o nájmu
hrobového místa se obracejte na kancelář správy pohřebiště na výše uvedené adrese.

Centrální školní jídelna

ZŠ Antonína Baráka – Také ve 3. ZŠ se malovalo a bylo vyměněno lino v
učebnách. V září je dále v plánu oprava chodníku od branky k bočnímu
vchodu, chodníku u vchodu II. stupně, oprava podlahy balkonku u sborovny I. stupně či střechy sklepa na západní straně. Proběhne i osazení oken
u tělocvičny mřížemi, obnova dřevěných obrubníků u dětského hřiště
nebo výměna gajgru u budovy TV.
ZŠ Všehrdova – 4. ZŠ má za sebou modernizaci sanitárního zařízení WC
v obou patrech (příčky) a renovaci dveří. V plánu je oprava opadané omítky a fasády a sloupku u bočního vchodu do sklepa.
MŠ Sady pionýrů – V této mateřince proběhla o prázdninách oprava
sociálního zařízení, nákup zahradního domku na nářadí (viz foto) a byly
vybudovány rozvody video-telefonů do tříd v budově. Dále se počítá s
nátěrem plotu kolem MŠ a dokončení chodníku kolem budovy.

Odbor životního prostředí
Požár v areálu společnosti Glanzstoff
Dne 29. srpna kolem 17 hodiny došlo v areálu společnosti Glanzstoff k
požáru skladu. Zasahovalo zde celkem třináct hasičských jednotek a požár
byl během noci uhašen. Hořel převážně polyamid a polyester. Koncentrace naměřených škodlivin v ovzduší nepřekračovaly limity, kvůli kterým by
bylo třeba přijmout zvláštní opatření k ochraně obyvatelstva. Pracovníci
MěÚ Lovosice byli o požáru informováni hasičským dispečinkem a na
místě situaci monitorovali.

Před uzávěrkou:

Protažení Osmičky bylo dokončeno

MŠ Resslova – Zde proběhla výmalba interiéru budovy, oprava sociálního
zařízení či prvků dětského mobiliáře, nákup zahradního domku/přístřešku
„na kola“ a budova školy byla zabezpečena.
MŠ Terezínská – Také zde se malovalo a proběhly opravy sociálního
zařízení a prvků dětského mobiliáře. Zakoupen byl zahradní domek na
nářadí. V plánu je oprava střechy.
(foto tuc)

září 2019

V rámci akce „Osmička se protahuje“ byly v srpnu dokončeny
mlatové cesty v prostoru před
Saunou, které nahradí cesty, které
již byly lidmi víceméně vyšlapány.
Cesty navazují na v předchozím
roce vy-sázené stromořadí, které
by mělo do budoucna (až zesílí a
vyroste) cesty lemovat. V rámci
mlatové cesty kolem Modly byly
srovnány a vysvahovány okraje
navážky, která v minulosti v celém

prostoru před Saunou probíhala.
Bylo odvezeno několik dodávek
odpadů a vybourány patky již zlikvidovaných produktovodů.
„Hned následující den po převzetí
díla byly mlatové cesty vystaveny
zatěžkávací zkoušce ve formě přívalového deště, který s úspěchem
ustály,“ sdělil Milan Dian, starosta
Lovosic. Akce stála město 961 950
korun včetně DPH, zhotovitelem
byla společnost TIRAST s.r.o. (tuc)
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Nové místo pro přecházení
u benzínové stanice je hotové
Místo pro přecházení s chodníkem a veřejným osvětlením na silnici
I/30 u benzínové stanice je hotové. Zbývá jen dokreslit vodorovné
dopravní značení.

Místo pro přecházení leží v blízkosti ulice Resslova a Vodní, kudy
nejčastěji prochází lidé k blízkému
lesoparku Osmička a k cyklostezce.
Jedná se o frekventovanou lokalitu,
kterou využívá velké množství obyvatel města jako nejsnazší přístup
do lesoparku.
„O vznik přechodu, později místa
pro přecházení, jsme usilovali již od
prvních dnů do nástupu do funkce v
minulém volebním období. Vzniku
bránil především silný provoz v
důsledku nedostavěné dálnice D8.
Po jejím otevření se rozjelo dlouhé a
složité vyjednávání s dotčenými
orgány, které měly různé požadavky. Z původně plánovaného přechodu vzniklo místo pro přecházení,
které bylo doplněno o veřejné
osvětlení. Projekt musel být několikrát přepracován, aby vyhovoval ze
všech bezpečnostních hledisek,“
vysvětlil pozadí vzniku starosta města Milan Dian.
Součástí místa pro přecházení je
nasvětlení stožáry veřejného osvětlení, svislé a vodorovné dopravní
značení a navazující chodníky směrem k lesoparku Osmička a k sídlišti
v místě původně vyšlapané pěšiny.
V místech kolem přístupových
chodníků byl kolem obrubníků vysázen nový trávník. Nedaleko pozem-

ku, kde místo pro přecházení vzniklo, je umístěno betonové svodidlo,
jehož poloha byla před dokončením
stavby upravena tak, aby plynule
navazovalo na betonové obrubníky,
které vymezují šířku jízdního pruhu.
V průběhu výstavby došlo na několik dnů k omezení dopravy vždy
ovšem jen v jednom jízdním pruhu.
Lokalitu město neztratí ze zřetele
ani v příštím roce. „Do rozpočtu na
rok 2020 navrhuji zařadit finanční
prostředky na projekt vybudování
mlatové cesty, která by vedla z ulice
Vodní. V místě je již nyní vyšlapaná
pěšina, tak ji jen upravíme, aby zde
pohodlně projel i kočárek nebo
cyklista. Na podzim v lokalitě Vodní
vysadíme také další cibuloviny v
rámci IV. etapy jejich výsadeb po
městě. Ještě letos bychom také rádi
vyřešili problém s parkováním kamionu před garážemi naproti benzínové stanici. Připraveno je několik
variant, nyní se hledají finanční prostředky a po rozpočtové změně by
mohl být problém vyřešen,“ prozradil další plány Vladimír Šuma, místostarosta města.
Zhotovitelem zakázky se stala
společnost SaM silnice a mosty
Děčín, a.s., která vyhrála výběrové
řízení s nabídkovou cenou 1,6 milionu korun včetně DPH.
(ik, foto tuc)

V Sadové ulici byla dokončena úprava
místní komunikace
V Sadové ulici na Holoubkově vzniklo zhruba 300 m2 chodníků a asi
800 m2 komunikace k rodinným domům. Původně zde byla
prašná polní cesta.

V pravé části komunikace byl podél rodinných domů vybudován
nový chodník v šířce 1,5 m a délce
cca 200 m. Jeho konstrukce je klasická a povrch tvoří běžná betonová
zámková dlažba olemovaná uličními
obrubníky. Místní komunikace začíná 5m asfaltovým pásem, na který
se dále napojuje zhutněný asfaltový
recyklát. Součástí rekonstrukce bylo

také vybudování šesti nových stožárů veřejného osvětlení. Pro odvodnění komunikace byly instalovány
čtyři uliční vpusti s napojením do
vsaku.
Výběrové řízení na zhotovitele
vyhrála společnost INSKY spol. s.r.o.
z Ústí nad Labem. Cena díla je vyčíslena na 1,8 milionu korun s DPH.
(ik, foto tuc)

Městský krytý bazén je otevřen od 2. září
Více na www.mestolovosice.cz/kryty-bazen

V bazénu vrcholí přípravy na sezonu, prostorová akustika je dokončena
V srpnu byla dokončena úprava prostorové akustiky městského bazénu. Cílem bylo dosažení dobré srozumitelnosti mluveného slova a celkové
snížení hladiny hluku. Úpravou prošla hlavní hala bazénu a dětský bazének.

Pod strop bazénu byly umístěny
akustické podhledy doplněné o boční stěnové panely, které výrazně
omezí projevy třepotavé ozvěny.
Původní neakustický podhled byl
lokálně vyříznut a byl ve stejné ploše
nahrazen sníženými, příčně orientovanými segmenty akustického podhledu. Na boční stěnu bez oken a
vstupní štítové stěny bylo umístěno
12 absorpčních stěnových obkladů a
na strop šest pásů.
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Úprava byla nutná zejména z důvodu dodržení České státní normy pro
provoz sportovních hal a pro zlepšení služeb pro návštěvníky. „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 hygienic-

kou stanicí, ale vedou nás k tomu
také nároky návštěvníků a potřeba
zlepšovat kvalitu nabízených služeb,“
vysvětlil Vladimír Šuma, místostarosta města.
Po otevření bazénu dojde ještě ke
kontrolnímu měření doby dozvuků v
plném provozu, které ukáže, zda byly
všechny výpočty provedeny správně
a zda není nutné provést případné
další korekce. Akustické úpravy
městskou kasu vyšly téměř na 1,2

milionu korun s DPH. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma Studio Jelínek s.r.o. z Ústí nad Labem.
„I přes nákladnou investici, kterou
město do zkvalitnění provozu vložilo,
neplánujeme zvýšení ceny za poskytované služby. Hodina pro dospělé
bude stát stále 50,- Kč, snížené
vstupné bude za 25,- Kč,“ uvedl Vladimír Šuma. Bazén bude pro veřejnost otevřen po prázdninách, sezona
v sauně začne v říjnu.
(ik)
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Akce

Kuchaři z Lovosic budou školit kolegy z celé republiky
V nedávné době se Centrální školní jídelna (CŠJ) Lovosice stala školicím centrem Asociace kuchařů a cukrářů pro veřejné stravování. Nyní pomyslnou laťku posunula ještě výš. Kuchaři nebudou jen poslouchat zkušenosti jiných, ale budou sami školit. Jeden z nových připravovaných kurzů
povede kuchař Lukáš Bucek, rodák z Lovosic, „odchovanec zdejší jídelny“ a asistovat mu bude Kateřina Ocetníková, současná kuchařka CŠJ.

Jak je obvyklé, i tento kurz bude pořádat Asociace kuchařů a cukrářů ČR, sekce veřejného stravování (AKC) pod taktovkou kuchaře a výživového
specialisty Zdeňka Hladíka. Školitelé dostali od
AKC zadání: vymyslet pokrmy, kde budou mít
hlavní slovo produkty firmy SAVENCIA: Pribináček
smetanový, Lučina, Lučina CreamFresh a Bambino. Vařit se budou hlavní jídla teplá i studená,
dipy, jídla se zeleninou i bez masa, moučníky a
pomazánky. Aby mohl kurz vůbec vzniknout, bylo
nutné vymyslet receptury, zvážit výživová hlediska
a normy, vše vyzkoušet a hlavně ochutnat. Ke
generální zkoušce došlo v pondělí 5. srpna v prostorách CŠJ. Dopoledne si kuchaři převzali suroviny a začali tvořit. Uvařili šest ukázkových jídel ze
zadaných produktů, tak aby byla co nejvíce vhodná pro veřejné stravování. Následovala degustace,
které se zúčastnili zástupci firmy SAVENCIA, Zdeněk Hladík, manažer kulinářských projektů firmy
Country Life a člen představenstva AKC, ředitelka
CŠJ Jana Dreieckerová a místostarosta města
Vladimír Šuma.

Přítomní jídla ochutnali, ohodnotili a navrhli
vylepšení nebo změny. „Je nutné, aby každý kurz,
který AKC pořádá, takovouto zkouškou prošel.
Jídla musí splňovat veškeré standardy a výživová
hlediska. Posuzována jsou také po stránce cenové, aby byla pro jídelny dostupná. Musí chutnat.
Do klasických receptur se snažíme zabudovat
nestandardní, ale výživově hodnotnější potraviny,
které mohou vylepšit chuť a dodat jídlu na kvalitě,“ uvedl Zdeněk Hladík z AKC s tím, že ze zkoušky vzešlo pět receptur, které budou lektoři na
kurzech po celé republice prezentovat a nabízet
svým kolegům ve veřejném stravování jako vylepšení obvyklého jídelníčku.
Receptury vymýšlel lektor Lukáš Bucek. Hlavní
přísadou pokrmů bude Lučina a také tavený sýr
Bambino v bešamelové omáčce. Ve sladké variantě se lektor zaměřil na kombinaci Pribináčku a
Lučiny. V zeleninových a masových pokrmech
mají důležitou úlohu bylinky, které dodají jídlu
svěží chuť a barvu. Celý kurz je zaměřen na jednoduchost receptur a chutný, atraktivní výsledný

produkt.
Lukáši Buckovi je 20 let. Je z Lovosic a absolvoval
Střední školu pedagogickou, hotelnictví a služeb
Litoměřice, kde byl účastníkem projektu IREAS,
který otevírá svět mladým studentům. Díky tomu
také získal roční členství v AKC ČR a byl asociací
vybrán pro další spolupráci. „Poslední dobou mě
velice zaujala „svěží“ gastronomie, ve které se
jedná o jednoduchost, čerstvost a pestrost. To
bude také cílem kurzů, kterých se zúčastním jako
lektor. Rád bych zájemcům ukázal nové trendy
gastronomie a recepty, které osloví nejen školní
jídelny, ale také restaurace,“ sdělil Lukáš Bucek. A
jako přímý účastník kurzu, který se v lovosické
školní jídelně uskutečnil 14. května 2019, říká:
„Lovosická jídelna nabízí naprosto úžasnou atmosféru a chuť žít zdravěji.“
První kurz vedený lektory z Lovosic se uskuteční
ve Vzdělávacím centru pro Ústecký kraj, kterým je
samozřejmě CŠJ Lovosice, a to na podzim letošního roku. Sledujte webové stránky www.akc.cz.
(ik, foto ik)

Hudební večery na náměstí měly velmi slušnou návštěvnost

S koncem prázdnin se uzavřel i již tradiční program pátečních hudebních večerů na Václavském náměstí. Lovosičtí či přespolní zde měli možnost během
dvanácti letních pátků vidět a hlavně slyšet více než dvě desítky severočeských hudebních uskupení z různých žánrových zákoutí - centrem města se nesly
tóny jazzu, swingu, bigbítu, dechovky, rocku, filmových melodií, folku, blues či taneční muziky. K pohodové náladě večerů přispěla i venkovní verze kulturní kavárny LOVO Café s vyladěným sortimentem a komfortnějším posezením. „Jsme rádi, že se tato série hudebních akcí těší stále větší oblibě. Návštěvnost, zejména těch srpnových pátků, nás velice mile překvapila," říká Jan Štok, produkční Centra kultury Lovoš, které program hudebních večerů připravilo.
Vrcholem letošního letního programu bylo bezesporu vystoupení 23členného tanečního orchestru, mladého bigbandu OffBeat Orchestra z Mělníka (viz
foto). „Tento koncert byl opravdovým zážitkem nejen pro uši, ale i oči. Byli bychom rádi, kdybychom se v dohledné době mohli pochlubit podobným
uskupením fungujícím pod hlavičkou KC Lovoš," přibližuje plány ředitel KC Lovoš Vojtěch Krejčí.
Foto Milan Richtr
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Svátky hudby v Lovosicích
Nádherným večerem se skvostnými výkony byla zakončena série
Litoměřických svátků hudby, třídenního festivalu vážné hudby,
k němuž se již třetí rok připojuje i naše město.

Tento vskutku velkolepý trojkoncert,
jehož sedmý ročník se letos uskutečnil, měl svůj zlatý hřeb v lovosickém
kostele sv. Václava. Impulz k celé
akci dala před lety Eva Hudečková,
manželka našeho virtuosa, Václava
Hudečka. Myšlenku okamžitě uchopili a realizovali manželé Kuldovi se
svou agenturou Musica et Educatione. Pravidelným účastníkem z řad
interpretů je Plzeňská filharmonie
vedena panem Tomášem Braunerem, kterého při pátečním vystoupení vystřídal výborný Jiří Kabát.
Prvý koncert byl věnován 800 letům založení Litoměřic, druhý operním osobnostem a třetí, lovosický,
barokní hudbě. Těleso Arti Allegre,
vystupující na pódiích v Čechách i ve
světě si okamžitě podmanilo lovosické publikum, které svou disciplinovaností v průběhu koncertu dokázalo, nejen že vážné hudbě rozumí,
ale dovede jí i patřičně ocenit. Mohli
jsme si tak vyposlechnout díla z pera

Stážové pracoviště pro azylový
dům získalo certifikát

Johanna Sebastiana Bacha, Antonia
Vivaldiho, Georga Fridricha Händela
i Antonína Dvořáka. Brilantní výkony
souboru ale zejména sólistů, pana
Hudečka a žákyně jeho luhačovické
akademie, laureátky mnoha mezinárodních houslových soutěží, Marie
Hasoňové byly vskutku jedinečným
uměleckým zážitkem. Zážitkem, který překypoval emocemi a spiritualitou.
Tóny houslí se prolínaly ve vášnivých modulacích, doplňovaly se i
předháněly, aby spolu s Arti Allegre,
jemuž mimo jiné vévodila cembalistka Edite Keglerová, vytvořily jedinečný hudební organismus. Publikum
umělce v závěru odměnilo bouřlivým
potleskem vstoje, a tak maestro
Hudeček i slečna Hasoňová museli
dát přídavek.
Úžasná atmosféra kostela byla
kvitována všemi přítomnými. Nezbývá nám než poděkovat a těšit se na
příští rok.
(rys)

Sčítání lidu zatíží práci stavebních
úřadů a dotkne se už brzo i občanů
- vlastníků staveb

K běžné agendě stavebních úřadů se již před časem přidala evidence
v tzv. RUIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - který
je součástí systému základních registrů veřejné správy, jeho fungování
je upraveno zákonem č. 111/2009 Sb., zákon o základních registrech.
Systém je plně funkční od 1. 7. 2012. K povinnostem SÚ patří i to,
že každou novou stavbu po kolaudaci nebo jejím dokončení musí
do RUIAN zanést, toto se týká i staveb již existujících, které nebyly
dosud v katastru nemovitostí evidovány.
Hlavním přínosem systému základních registrů by mělo být vytvoření
sady referenčních údajů, které jsou
závazné pro výkon agend ve veřejné
správě. V RÚIAN to prakticky znamená vedení popisných a lokalizačních
údajů o územních prvcích, územně
evidenčních jednotkách, účelových
územních prvcích, jejich vazbách a o
adresách. Z pohledu veřejné správy
je nejdůležitějším referenčním prvkem RÚIAN adresa, na kterou se
odkazují ostatní informační systémy
veřejné správy.
Správcem RÚIAN je Český úřad
zeměměřický a katastrální (ČÚZK). V
rámci RÚIAN existuje i Informační
systém územní identifikace (ISÚI).
Prostřednictvím ISÚI dochází k zápisu nových a aktualizaci či rušení
existujících záznamů v RÚIAN. Editory územních prvků jsou, vedle správce registru, obce, ČSÚ a stavební
úřady.
Nově se budou stavební úřady
podílet i na přípravě a zpřesnění
podkladů pro chystané sčítání lidí,
domů a bytů (SLDB) v roce 2021.
Předmětem spolupráce obecných
stavebních úřadů při územní přípravě SLDB 2021 bude došetření a zápis
chybějících a ověření, případně
oprava tzv. technickoekonomických
atributů stavebních objektů (TEA)

s číslem popisným a alespoň jedním
bytem.
V obvodu Stavebního úřadu Lovosice se bude jednat o cca 360
objektů. Dle prvních podkladových materiálů se zjišťování údajů
týká v Lovosicích 23 objektů. Nejvíce objektů je v našem obvodu
v M. Žernosekách a Třebenicích
po 28.
Nebudou se zjišťovat všechny
atributy stavebních objektů, ale pouze vybrané (měsíc a rok dokončení,
druh svislé nosné konstrukce, připojení na kanalizační síť, na plyn, vodovod, způsob vytápění, počet nadzemních a podzemních podlaží a
dále vybavení výtahem).
Stavební úřad se chystá chybějící
údaje začít zjišťovat na přelomu
srpna a září. Proto žádáme vlastníky
bytů a jejich případné uživatele o
pochopení, pokud se na vás stavební
úřad obrátí. Je důležité upozornit, že
v případech, kdy budou chybějící
údaje dohledatelné v archivu, se
toto zjišťování ani všech vlastníků
bytů s neúplnými TEA nedotkne.
Zároveň žádáme stavebníky o pochopení, pokud se ve druhé polovině roku prodlouží z tohoto důvodu i
lhůty vyřízení jejich podání.
Petr Soldon, vedoucí Stavebního úřadu
Lovosice

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 3. října
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Azylový dům pro ženy a matky s
dětmi získal Certifikát stážového
pracoviště pro období 18. 7. 2019 31. 8. 2020, udělený Charitou ČR.
Certifikát stážového pracoviště byl
azylovému domu v Lovosicích udělen na základě úspěšného absolvování auditního procesu kvality poskytování sociálních služeb v projektu Ke kvalitě v Charitě II: (č. reg.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007576).

Audit probíhal od října 2018 do
července 2019, kdy bylo ověřeno
splnění povinností dle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálních službách.
V týmu auditních pracovníků byli tři
experti z oblasti sociálních služeb.
Certifikát opravňuje sociální službu
působit v rámci projektu jako stážové pracoviště. Petr Urban, FCH Lovosice

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. června do 15. srpna)

V uvedeném období řešili lovosičtí strážníci například podomní prodej
v ulici Osvoboditelů, konkrétně 4. července. Ten je
na území města zakázán
vyhláškou. Dále v prvním
prázdninovém měsíci řešili rušení nočního klidu v
ulici Wolkerova a na
parkovišti u prodejny Billa. V tomto supermarketu také strážníci dvakrát
zasahovali kvůli zlodějům. V prvním
případě, kdy podezřelé osoby z prodejny utekly, je policisté dopadli
v ulici Žižkova.
14. července odpoledne byli stráž-

níci přivoláni k fyzickému
a verbálnímu napadání
osob při výkopových
pracích v ulici Dlouhá.
Útočník byl za použití
donucovacích prostředků
předveden na Policii ČR. I
další zásahy Městské policie Lovosice v prázdninovém období patří k
těm, které se stále opakují: nedovolené pomalování stěny v podchodu
u Besedy nebo ukládání odpadu mimo vyhrazená místa, tentokrát v ulici
Lukavecká. Na začátku srpna pak
strážníci řešili v ulici U Zdymadel nedovolený lov ryb.
(tuc)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Turismus

• • Horolezci z Lovosic na nejvyšší hoře Evropy • •
25. července 2019 uplynulo 30 let od doby, kdy 6 přátel vysokohorské turistiky z SCHZ Lovosice pokořilo východní vrchol Elbrusu (5621 m n. m.)
Tenkrát jsme si nemysleli, že naše expedice objeví něco nového, neboť Kavkaz s Elbrusem je známý lidstvu od nepaměti a každoročně je cílem
mnoha expedic.

do země. Ovšem nepříznivé podmínky klimatu, hlavně v zimě, i nadmořská výška 4200 m si takovou bytelnou stavbu vyžadují. Také interiér
1. Pohled na Elbrus z hory Čeget
Priutu 11 nás všechny příjemně pře2. Západ slunce na Priutu 11
kvapil. Prostor zevnitř byl rozdělen
3. Vrcholový snímek M. Šandy s průvodcem Inturistu Abdulem
na malé místnosti, kde v jedné z nich
4. Vrcholové družstvo ve složení Škoula, Frieser, Řezníček, Šanda, se náš sen začal realizovat. I všem
Burian, Russe, Malý, Čampulka (zleva)
120 ostatním, kteří uvnitř posedávali,
polehávali, spali nebo si připravovali
jídlo a chystali se také k výstupu na
V Rusku nazývají Elbrus horou štěs- dojdeme.
tí. V minulosti se tam říkalo, že se Turisty a horolezce neláká na Kav- jeden ze dvou vrcholů kavkazského
stačí podívat na sněžného velikána, kaze pouze Elbrus, ale stejně nád- velikána.
pronést své přání a ono se splní. herné jsou štíty čtyřapůltisícovek
Elbrus je dvouvrcholový kónus vy- Donguz Orun a Nakra Tau, jako Splněný sen
haslé sopky. Výška západního vrcho- vejce vejci jsou si podobné vrcholy Druhý den ve tři hodiny ráno, za
lu je 5642 m, výška východního je Malý a Velký Kogutaj, stejně nádher- příznivého počasí, jsme se vydali
5621 m. Dlouho se vyprávělo, že né jsou ledovcové splazy Azau a ukrajovat další výškové metry. Oblečeni v péřových bundách, s horoleprostí smrtelníci nemohou na Elbrus Šelda.
zeckými mačkami a běžeckými hůlvstoupit. „Kdo vkročí na svahy Velké
kami jsme šli stále obtížnějším teréhory, ten zahyne,“ hlásalo národní Začátek mise
pořekadlo. ,,Jenom bohům, vyvole- Vše se naplnilo poslední dva dny nem. Tato trasa až na vrchol trvá
ným a jejich duchům je tento vrchol pobytu v Centrálním Kavkazu. Čtyřmi průměrně 7 – 10 hodin pochodu.
dostupný.“ Uragán, mráz a bouřky lanovkami jsme se dostali ze stanice Krok za krokem jsme postupovali ve
neměly rády toho, kdo zákaz porušil, Azau – 2350 m n. m. až do výšky vyšlapané stopě, o kterou se postaa Elbrus ho změnil v led. Dne 10. 3800 m n. m. Ty nás vyvezly až k rala americká 40členná expedice.
července 1829 ale Kabardinec Killar začátku ledovce. Odtud jsme měli Jelikož byl náš postup nezvykle rychChaširov dosáhl nejvyššího vrcholu pokračovat po svých až do prvního lý, snědli jsme z našich potravino5642 m. Tento den je nazýván dnem výškového tábora ve výšce 4200 m n. vých zásob, které jsme nesli v krosm., kde se nacházela horská chata nách na zádech, jen několik kousků
Vlasteneckého horolezectví.
Náš cíl se začal naplňovat se skupi- Priut 11. Neočekávali jsme chatu sušeného ovoce.
V 8.30 hodin, po pěti a půl hodinou sport-turistu, s níž jsme odjeli krkonošského typu, ale byli jsme
do Centrálního Kavkazu a byli ubyto- exteriérem trochu překvapeni, když nách pochodu se na východním vrváni v horolezeckém táboře Elbrus, jsme k ní v odpoledních hodinách cholu Elbrusu objevili první členové
který ležel od nejvyššího vrcholu cca dorazili. Stáli jsme totiž před masivní, naší výpravy v čele s Abdulem. Po20 km. Mezi horolezci jsme patřili k převážně kamennou stavbou oválné- stupně Miroslav Šanda, Jirka Řezníučedníkům, ale přesto jsme byli ho půdorysu vypadající tak trochu ček, Martin Burian, Milan Škoula,
rozhodnuti, po boku zkušeného jako bunkr. Celý objekt na nás půso- Miloš Frieser a Pavel Russe docházeli
dojmem
obrovského
ka- na vrchol, kde si podle slavných
člena Horské služby přímo z Elbrusu, bil
se na něj vydat. Kam dojdeme, tam menného vejce, z části zasazeného horolezeckých vzorů pořídili vrcholo-
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vé snímky. Na vrchol se dostala i
vlaječka KP SCHZ Lovosice. Tak se
25. července 1989 naplnil společný
velký sen zdolat nejvyšší vrchol Evropy.
Po čase jsme se na geografických
přednáškách KS Lovoš dozvěděli, že
za střechu Evropy je považován
Mont Blanc z výškou 4800 m n. m.
Připojili jsme se tedy k litvínovským
horolezcům a 3 účastníci z Elbrusu
se vydali 26. srpna 1994 zdolat tento
vrchol. M. Šanda, J. Řezníček a M.
Burian se připravovali na klimatizační
výstupy na Plato Rosa (3500 m n.
m.), kde se nocovalo ve stanech, a
Breithorn s výškou 4165 m n. m.
Úmrtí na Breithornu
Výstup na Breithorn se nám stal ale
osudným. Vedoucí výpravy Sláva
Pokorný navrhoval výstup na Plato
Rosa pod lanovkou pěšky, i když
byla možnost lanovku použít. Dále
byl naplánován výstup na Breinthorn, takže pěší výstup vše zpomalil. Je
všeobecně známo, že k večeru je
zvětšená bouřková činnost. Sláva
Pokorný se vydal s několika kamarády zdolat vrchol za velmi špatného
počasí a to se mu bohužel stalo
osudným. Zasáhl ho blesk a oživovací pokusy záchranářů, kteří se na
místo dostali helikoptérou z Zermattu, mu život již nezachránily. Náš
sen se tentokrát nesplnil, členem
výpravy byl syn zemřelého, a tak
jsme do čtyřiadvaceti hodin opustili
švýcarský Zermatt s vrátili se domů.
Miroslav Šanda
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Lovosicko
Seriál LD o odpadech:

Jak s ním? Současný reálný stav
Vážení čtenáři, vítám vás u dalšího dílu seriálu o odpadech
se zaměřením na nakládání s ním a možné směry při jeho dalším
využití a také popis současného stavu, který nás každodenně provází.
V předchozích dílech jsme se víceméně zabývali teoretickými úvahami o tom, jak odpad vzniká, jak je
možné ho kategorizovat, jak je možné ho recyklovat, či jinak využívat.
V tomto dílu bych se chtěl z teoretické roviny vrhnout do tvrdé reality,
která se od těchto krásných sofistikovaných představ o ideálních způsobech nakládání s odpadem zásadním způsobem odlišuje. Podotýkám,
že zkušenosti v tomto dílu vychází
většinově z praktik provozovaných
v litoměřickém okrese a bude popsán provoz na skládce Želechovice
SONO Plus s.r.o. Patří se dodat, že
tento způsob „likvidace“ odpadu
není ničím výjimečný a nijak se nevymyká ze zvyklostí v ČR až na vzácné výjimky lokalit, kde se již dnes
odpad zpracovává na energetické
využití (spalovny jako např. Praha
Malešice, Liberec, Brno, Plzeň, Chotíkov atd.).

původcem odpadu obec a ne občan.
Z tohoto pravidla také plyne logická
souvislost, že město vydává obecně
závaznou vyhlášku o nakládání
s odpadem a občan žijící nebo užívající území města má za povinnost
řídit se pravidly této vyhlášky. Svozová firma, která odpad naloží, není
nijak právně svázána se sdružením
obcí SONO a „pouze“ odváží tento
odpad na skládku v Želechovicích,
která je ve vlastnictví SONO sdružení
obcí litoměřického okresu. Tuto
skládku provozuje SONO PLUS s.r.o.,
kterou sdružení obcí založilo právě
za účelem provozování skládky.
Pokud se týká finančních otázek, tak
faktury za odvoz odpadu vystavuje
svozová firma BEC (FCC) vašemu
městu nebo obci. Valná většina
odpadu z obcí v litoměřickém okrese je odvážena na skládku ve vlastnictví svazku obcí a veškerý tento
odpad se na vstupu provozovny

Pro pochopení celého systému
nakládání s odpady je nutné pochopit i prostor startovací čáry, tedy
současný stav.
Vážení čtenáři, pojďme se vrhnout
do šedé reality toho, co se stane s
vámi odloženými a nepotřebnými
věcmi. Ještě nutno dodat, že se tato
partie zabývá pouze obsahem černé
popelnice, tedy takzvaným „směsným komunálním odpadem“ (SKO).
Jak jsem již vysvětloval v některém
z předchozích dílů, SKO je jakákoli
věc, o které se v teple vašich domovů rozhodnete, že je pro vás nepotřebná a odložíte ji dle dikce zákona
o odpadech na místo k tomu určeném, tedy ve valné většině do černé
popelnice různé velikosti. Dle charakteru sídla (obec, město) se nádoby mohou lišit, a to hlavně svojí
velikostí. Takto odložené věci čekají
na svoji likvidaci a v této chvíli je
nutné se omluvit za to, že popisuji
věci, které jsou všem notoricky známé. Nemusí tomu tak ale být od
toho okamžiku, kdy se za vaším a
v tu chvíli již za odpadem města
uzavře víko popelnice. Zmínka o
tom, že je to odpad města, znamená, že dle zákona o odpadech je

zváží, určí se jeho kategorie a pak se
vysype do připravené jámy (díra
v zemi). Jenom pro představu za
jeden rok obce litoměřického okresu
vyprodukují 45 tisíc tun SKO.
V předchozí větě jsem použil velice
zjednodušené „vysype do připravené jámy“. Pod tímto termínem si
prosím představte prostor, který je
technologicky složitě hermeticky
uzavřen proti úniku veškerých ekologicky škodlivých látek a to jak
v tekuté, tak v pevné formě. Pro
vytvoření představy je to obrovský
plastový pytel, do kterého se ukládá
odpad. Nejprve se vytvoří spodní
izolace prostoru, do které se naváží
odpad. Po naplnění této vany se
odpad zakryje minerální vrstvou a
nádoba se zakryje shora, při čemž
obě strany vaku jak spodní, tak vrchní se hermeticky svaří. V tuto chvíli
se provoz začíná týkat i plynných
složek, které těleso skládky generuje, tedy vytváří.
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Petr Medáček,
předseda rady sdružení SONO

Celý článek si přečtěte na stránce
dnesek.lovosice.com

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Děti

Patnáct vybraných dětí si užilo tábor s kamarády z Coswigu

Ve dnech 6. - 12. července se stal DDM Elko
Lovosice součástí projektu Aktivní partnerství:
komunikace, důvěra, spolupráce. Stejně jako v
loňském roce bylo vybráno 15 dětí, které se v
posledních letech nejvíce účastnily našich příměstských táborů a kroužků. Tentokrát jsme zůstali na naší straně hranice - v Doubici. Zde jsme
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společně s 15 německými dětmi prožili 7 krásných
dní. Na každý den byl připraven pestrý program.
Komunikace mezi dětmi probíhala zpočátku hlavně anglicky, ale po animačním programu Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže
Tandem se děti mnohem více snažily komunikovat v německém i českém jazyce. Uskutečnili jsme

dva výlety - do ZOO v Děčíně (na snímku) a do
sklárny v Libavě, z níž si děti odvezly vázičky, na
kterých se podílely vlastním foukáním. Kromě výletů děti soutěžily, sportovaly, vytvářely dárečky,
koupaly se v bazénu u penzionu a zase více poznaly své kamarády z loňského roku. Děkujeme,
moc jsme si to užili. V. Krčmářová, ředitelka DDM Elko
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Inzerce
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Inzerce
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Fotostrana

Vévoda Valdštejn s družinou opět projel městem

Valdštejnské slavnosti v Lovosicích napsaly svou další kapitolu. V úvodu průvod účinkujících tradičně prošel celé město. I tentokrát jel Adam
Valdštejnský koňmo. Rytmus udávali bubeníci. Během průvodu proběhlo několik divadelních šarvátek, v cíli cesty na Václavském náměstí měl pak
Adam svůj proslov o povyšování Lovosic na město. Zde na něj čekala jeho choť. Po celodopoledním slejváku se na nějakou dobu vyjasnilo a na
historickou akci přišlo mnoho lidí. Tentokrát se hudba v podání Strašlivé podívané a Českého srdce odehrávala na malém zastřešeném pódiu a
velký stan na kulatém pódiu sloužil k odpočinku. Šermíři předváděli svůj um a vtip na prostranství před bílým zámkem. Obě představení Kolínské
společnosti POPRÁVU byla skvělá a jedno vtipnější než druhé. Pořádající skupina historického šermu Lepus pak připravila turnajové představení,
v němž si zahrálo i několik dětí z řad diváků. SHŠ Golem také přišla s novým, pěkným akčním divadlem. Návštěvníci si mohli prohlížet palné zbraně a akčnější z nich si je i vyzkoušeli v praxi. Při druhé ukázce pak už bylo možno střílet i z děla, protože první ukázku přerušil mocný déšť. Stranou toho všeho seděli na svých bidýlkách draví ptáci, ukázky sokolnictví nemohly chybět stejně jako stánky řemeslníků. Děti mezitím plnily různé
úkoly a také si zastřílely z kuší. Na konci proběhlo vylosování vítězů a každý si odnesl dřevěný štít a zbraně. Na závěr zahrála přítomným skupina
České srdce.
Lenka Voráčková, tuc, foto Anna Hrochová
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Fotostrana

Pestré Hravé úterky přilákaly stovky dětí s rodiči

Během letních prázdnin Centrum kultury LOVOš, jako již každoročně, připravilo pro místní ratolesti pravidelné Hravé úterky na nejrůznější témata. Ten první s názvem Den knihy připravily zejména pracovnice Městské knihovny Lovosice. Další úterek byl s tématikou zvířat, a tak si návštěvníci mohli prohlédnout zvířátka z Adélčina dvorečku, s kterým Centrum kultury již několik let úspěšně spolupracuje. Třetí úterek byl pak na téma
sportu, kde bylo připraveno hned několik sportovních a adrenalinových atrakcí, a poslední úterek proběhl 27. srpna na téma Den bezpečnosti.
Prezentovaly se zde složky integrovaného záchranného systému a v horký den tak místní hasiči areál včetně jeho návštěvníků zkropili vodou.
Během každého úterka byl připraven také skákací hrad a doprovodný program. Pravidelně zde bylo připraveno občerstvení z venkovní verze LOVO Café. Programy pro děti budou probíhat i během podzimní sezony. Připraveny jsou pravidelné pohádky od Sváťova dividla, chystáme velký
podzimní lampionový průvod a všichni se již těšíme na druhá Čertovská sklepení v prostorách Pfannschmidtovy vily. Vojtěch Krejčí, ředitel KC Lovoš

Foto Radim Tuček

https://www.facebook.com/meulovo.cz/
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Sport

Lovosická BOGI přípravka slaví rok od svého založení
Je to přesně jeden rok, co skupina trenérů založila sportovní klub pro děti v Lovosicích.

Na první trénink BOGI, 10. září,
dorazilo 90 dětí i se svými rodiči, aby
se stali součástí začínajícího lovosického projektu zaměřeného na všeobecnou průpravu dětí ve věku od 4
do 12 let, které jsou rozděleny do
skupin dle věku, jež trénuje početný
tým našich trenérů. Tréninky probíhají vždy 2x týdně hodinu a půl. Na
tréninku se zaměřujeme na správné
provedení všech cviků, spolupracujeme s fyzioterapeutem a máme připravený přesný plán, kdy jaké sporty
trénujeme, aby určité období bylo
více zaměřené na konkrétní odvětví.
Přípravka ovšem není jen o trénincích – pro děti a jejich rodiče je připraveno mnoho akcí v průběhu celého roku. První akcí je vánoční turnaj,
který se koná, jak již název napovídá,
před Vánocemi. Tato akce je pojata

spíše jako společný trénink všech dětí
a trenérů, na který se přijdou podívat
i rodiče a příbuzní. Tyto tréninkové
úseky jsou prolínány jedením cukroví
a jiných dobrot a užíváním předvánočního času.
Další akcí, která proběhla (a bude
připravována pravidelně i nadále), byl
Sportovní BOGI den, a to 22. června.
Principem bylo získat razítka na
všech sportovních stanovištích, například za splnění nějaké dráhy, cvičení,
či dovednosti s míčem, a za odměnu
byl dětem umožněn vstup do fanzóny, kde byly připraveny nafukovací
atrakce, trampolíny a střelba ze vzduchovky. Tímto dnem skončila tréninková sezóna pro rok 2018/2019 a
děti se mohly těšit buď na prázdninové tábory, nebo na zahájení opět
v září.

BOGI připravuje pro děti dva typy
táborů. Prvním je příměstský tábor,
který se tento rok konal ve třech
turnusech – 2x v červenci a 1x
v srpnu. Tento tábor se zaměřuje na
výuku anglického jazyka. Přítomna je
vždy certifikovaná lektorka a další
trenéři. Kromě angličtiny a sportování
proběhly dva celodenní výlety – úterní do ústecké zoo a jump arény a
čtvrteční cesta za pokladem na Lovoš. Druhým typem tábora je celotýdenní BOGI Summer Camp ve sportovním středisku Zákupy. I zde jsou
děti rozděleny do skupinek a
v průběhu týdne trénují míčové sporty, atletiku, bojové sporty apod., chodí na koupaliště a do přírody. Tento
rok proběhl camp v týdnu od 13. do
19. července. Ze všech těchto akcí
jsou ke zhlédnutí na našem Faceboo-

ku videa a fotografie.
A co čeká BOGI v tomto roce? Nejprve to bylo zahájení 2. září opět v
tělocvičně Gymnázia Lovosice. Rozšířili jsme i naši trenérskou základnu a
již teď máme pro příští rok přihlášených 120 dětí. Z tohoto důvodu přidáváme další, čtvrtou, skupinu. Dále
jsme domluveni s lovosickými sportovními kluby na trénincích, které
připraví pro děti z BOGI, aby se postupně mohly vyprofilovat k určitému
sportu a zjistily co je bude bavit.
Pokud nejste z Lovosic, tak nesmutněte, od září otevíráme středisko i
v Ústí nad Labem. Více informací
naleznete na našich webových stránkách www.bogi-sport.cz. Děkujeme
všem trenérům, dětem a rodičům za
1. rok chodu BOGI Sportu. Už se na
vás těšíme opět v září.
Patrik Zeman

Německý Hüttenberg vyhrál lovosický turnaj počtvrté v řadě
Svůj čtvrtý start na turnaji „O pohár Františka Arnošta“ proměnil německý celek TV 05/07 Hüttenberg ve čtvrtý triumf.
Popatnácté se do Lovosic sjely mužské týmy k soubojům mezinárodního
turnaje. I tentokrát se v hale Chemik
představily zahraniční týmy a jeden z
nich, německý Hüttenberg díky dvěma vítězstvím obhájil loňský triumf.
Brankář jeho celku Nikolai Weber byl
navíc podruhé za sebou vyhlášen
nejlepším gólmanem turnaje. Jeho
výkony byly stejně suverénní jako
výkony celého týmu, který si postupně poradil s našimi Lovci, podlehl
švýcarskému HSC Suhr Aarau a na
konec v souboji o první příčku zdolal
pražskou Duklu.
Ta obsadila druhou příčku, když v
úvodním duelu o branku porazila
tým Aarau s Milanem Škvařilem a
Davidem Polozem v sestavě. Na třetím místě skončil právě švýcarský
celek a čtvrtou pozici obsadili domácí
Lovci. V týmu Hüttenbergu mohli
diváci vidět také bývalého českého
reprezentanta Tomáše Sklenáka a
současného reprezentanta Dieudonné Mubenzema, oba hráči podali
velmi dobrý výkon.
Nejlepším střelcem se stal Tim Aufdenblatten ze švýcarského SHC Suhr
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Výsledky:
Dukla Praha – Aarau 33:32
Lovosice – Hüttenberg 19:27
Lovosice – Dukla Praha 15:28
Aarau – Hüttenberg 27:20
Lovosice – Aarau 23:23
Dukla Praha – Hüttenberg 22:28
Konečné pořadí turnaje:
1. TV 05/07 Hüttenberg (GER)
2. HC Dukla Praha
3. HSC Suhr Aarau (SUI)
4. HK FCC Město Lovosice
Nejlepší brankář: Nikolai Weber
(Hüttenberg)
Nejlepší střelec: Tim Aufdenblatten (Aarau)
Aarau. Švýcarský celek se do Lovosic
na turnaj přesunul ze soustředění v
Plzni, v Lovosicích se pak od začátku
týdne již počtvrté v řadě na novou
sezónu připravoval německý TV
05/07 Hüttenberg.
„Turnaj hodnotím velmi pozitivně

vzhledem k fázi přípravy, ve které
jsme se nacházeli. Mohli jsme si ověřit hlavně fyzickou připravenost. Dále
dostali příležitost všichni hráči, aby se
ukázali a poprali se o místo v týmu,“
sdělil lovosický trenér Pavel Farář.
„Nejlepší zápas jsme jednoznačně

odehráli na závěr turnaje proti Aarau.
Hráči nechali na palubovce všechno,
což je to, co po nich vyžadujeme v
první řadě,“ dodal Farář.
Lovci následně odehráli turnaj v
Linci, kde obsadili třetí místo.
(foto Miroslav Vintrich)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace

Zapomenuté osobnosti Lovosic:
malíř Gustav Ludwig Schröpler
Významný německý malíř Gustav Ludwig Schröpler se narodil
v Lovosicích (Lobositz) 12. dubna 1830, byl synem Andrease Josefa
Schröplera a jeho manželky Josefy Schröplerové.

Literární soutěž na téma: Inspirace Lovosice
Vyhlášení bude na Dni lovosických autorů
Ostrava měla svého Bezruče. Najdou i Lovosice autora, jenž by dokázal
slovy vystihnout jedinečného ducha místa? Inspirací může být řeka
Labe, vrcholy Českého středohoří, dálnice, železnice, průmysl nebo
směsice všeho, co dělá Lovosice městem se specifickou atmosférou.
Pošlete nám během září svůj text o
Lovosicích. V žánru ani formě se
meze nekladou. Může to být báseň,
krátká povídka, úvaha, líčení... cokoli
vám lovosické múzy našeptají. Jediné omezení je rozsah: příspěvek
jednoho autora nesmí překročit 500
slov.
Soutěžící získají na své výtvory
zpětnou vazbu od literárního redaktora. Z příspěvků, jež nás osloví
nejvíce, sestavíme tištěný sborník,
který pokřtíme na Dni lovosických
autorů. Součástí křtu bude literární
pásmo, v němž budou vybrané pasáže soutěžních textů předneseny.
Své příspěvky zasílejte jako přílohu
Harmonogram soutěže
v jednom souboru, v některém z
běžných textových formátů (např. Příjem příspěvků: 1. 9. – 30. 9. 2019
docx), na mojelovosice@gmail.com.
Zaslání hodnocení: 27. 10. 2019
V e-mailu uveďte své jméno nebo Vyhlášení výsledků, křest sborníku:
umělecký pseudonym a věk. Není
povinné, aby měli autoři trvalé byd- Den lovosických autorů, 2. 11. 2019
liště v Lovosicích.
Odesláním svého autorského díla anonymně z něj v přiměřeném rozsouhlasíte s tím, aby jej organizátoři sahu citovali pro potřeby posudku či
posoudili, hodnotili, archivovali a propagace soutěže.

Lovosičtí uspěli v Turnaji tří míst
Společenství duševních sportů z. s. (https://sdszs.cz/) se zabývá
různými typy společenských her, které upravuje tak, aby je mohli
spolu se zdravými hrát i lidé slabozrací či nevidomí.

Schröpler je označován jako portrétista jednoho města. Bohužel to
nejsou Lovosice, ale Ingolstadt. V
roce 1856 se oženil s Mariou Magdalenou Stahl z Chebu a 5. listopadu
1878 získal občanství v německém
městě Ingolstadt. V dokumentu je
uváděn jako umělecký malíř. V roce
1891 obdržel od královského guvernéra pevnosti písemné povolení k
zachycení pevnosti Ingolstadt na
obrazech. Reprodukce však vyžadovaly pokaždé zvláštní povolení a
jeho práce byla kontrolována vojenskou autoritou.
Jeho tvorba tvoří jedinečný portrét
bavorského města v poslední čtvrtině 19. století. Pozornost k detailu
propůjčuje Schröplerově tvorbě
význam, který zvyšuje hodnotu uměleckého provedení; jeho umění jinak
nepřesahuje úroveň ostatních současných malířů.
Schröpler pracoval jako smluvní
malíř a měl obchodní kancelář v
městském divadle. Schröpler namaloval všechno, na co mohl najít kupce: portréty, fresky a především
městské krajiny. Ilustroval i knihu o
regentovi Luitpoldovi, který navštívil
Ingolstadt v letech 1886 a 1887.
Významné jsou jeho obrazy města,
které dokumentují architektonickou
historii Ingolstadtu. Ulice Schröplera
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jsou často malované v teplém světle
pozdních odpoledních hodin, s procházkami dam pod slunečníky, procházkami pánů v kožiších a kloboucích, uniformovaných vojáků, s kočáry a obchody. Tam, kde je znázorněna každodennost, je to dobře udržovaný, uklidňující a přátelský každodenní život. Automobily, kočáry,
občané činí život města věrohodným. Četné obrazy Schröplera jsou
nyní v městském archivu v Ingolstadtu.
Schröpler byl zřejmě také známý
jako nevšední člověk a byly o něm
vyprávěny humorné historky, které
kolovaly i po jeho smrti. Například
noviny Ingolstadt z 28. června 1927
odkazují na speciální muzejní výstavu, vysoké kolo, postavené samotným Schröplerem. V jeho stavbě ho
podporoval divadelní mistr Franz
Illner.
Schröplerstraße v Ingolstadtu byla
pojmenována po malíři rozhodnutím
městské rady ze dne 25. července
1933, č. 11. V roce 2009 vystavilo
Stadtmuseum Ingolstadt Schröplerova díla na výstavě o malířích Ingolstadtu 19. a 20. století. Vnukem
Gustava Schröplera byl umělec Willi
Pflüge. Schröpler zemřel 24. září
1901 v Ingolstatdtu, kde je i pochován.
(hz, foto archiv)

Kromě celoroční ligy Ligan/Ligas se
letos poprvé konal Turnaj tří míst.
Hostitelem se stala Oblastní odbočka SONS Česká Lípa, místem setkání
byly Stvolínky. Víc než třicítka dětí i
dospělých se zapojila do karetní hry
"Prší 48", kostkové "Shut the box" a
hry s písmenky "Syllabatim".
Záměrem bylo zahrát si každou hru
na jiném místě, to se však podařilo
jen při "Prší 48", kterou jsme absolvovali po procházce ke Koňskému
rybníku a skále Smrtka. Kvůli skutečnému dešti se zbylé dvě hry dohrávaly v zastřešené části zahrady organizátorů manželů Chalupových.
Vedle hraní, procházky a seznámení s historií Stvolínek jsme měli uni-

kátní možnost navštívit pozvolna
rekonstruovaný tamní zámek, bývalé
letní sídlo litoměřických biskupů.
Podvečerní vyhlášení výsledků
přineslo nám, účastníkům z Lovosic,
velkou radost. Kategorii dospělých
vyhráli manželé Krajíčkovi, v té dětské se na prvních dvou příčkách
umístili bratři Vosykovi, přičemž zlatý Lukáš o 1 bod překonal i dospěláckou vítězku. Nápad spojit hraní
společenských her s poznáváním
nových míst a zároveň propojit svět
vidících a nevidomých nás nadchnul.
Co myslíte, dalo by se něco podobného uspořádat příští rok i tady v
Lovosicích? Krásných a zajímavých
míst tu máme dost.
S. Krajíčková
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Knihovna

Nový seriál Lovosického dneška: Knihovna - věc veřejná, 3. část
Letos uplyne 100 let od vydání prvního knihovního zákona, zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919.
V našem seriálu představujeme historii knihovny v Lovosicích.

Na snímku vlevo je dětské oddělení knihovny, která sídlila v budově v ulici 8. května na č.p. 23. Tam je dnes vinotéka (vpravo).
1. srpna 1956 dostala Okresní lidová knihovna
nového vedoucího Jana Plechatého, absolventa
osvětové školy v Praze. To již knihovna sídlila
v přízemí a 1. patře č.p. 23 v ulici 8. května a v
2. patře zde bylo muzeum. Knihovna měla v té
době 6 000 svazků, ale čtenářů bylo dost málo –
271. Půjčovalo se 26 hodin týdně a kromě knih
byly v knihovně k dispozici i různé obrázkové
časopisy a možnost poslechnout si hudbu z desek,
kterou knihovník na požádání přehrál (v současnosti hudební oddělení na rozdíl od knihovny v
Litoměřicích v Lovosicích není). Na den 5. září
1956 bylo připraveno První literární odpoledne
pro děti. Součástí bylo umělecké předčítání národních pohádek a z desek pouštěny pořady se Spejblem a Hurvínkem. Účast byla veliká – 33 dětí z
Lovosic a okolí.
Na podzim téhož roku začala Okresní knihovna v
Lovosicích pořádat i kulturní čtvrtky pro dospělé.
Pravděpodobně vůbec první přednáškou bylo téma Svatopluk Čech a Lovosicko 14. 11. a beseda
byla určena k Měsíci přátelství. Další čtvrtek přinesl Večer ruské a sovětské milostné poezie, verše
doprovodilo hudbou kvarteto hudební školy. Poté
zřejmě kulturní čtvrtky 1x měsíčně pokračovaly již
pravidelně. Dne 6. prosince 1956 byla v knihovně
otevřena výstava s knihami Karla Hynka Máchy,
o rok později v roce 1957 od 27. 10. do 14. 11.
výstava k VŘSR „Léta, která změnila svět“, a ve
dnech 16. 11. – 1. 12. 1957 dokonce putovní výstava Náprstkova muzea v Praze „Julius Verne,
jeho život a dílo“. Nastupují i další knihovníci absolventi střední knihovnické školy Rubášová,
Týcová, Osinková. V 50. letech vykonávala knihovna funkci okresní knihovny, s funkcí metodického
střediska pro dalších 38 obcí s knihovnami, a v té
době dosáhla největšího nárůstu počtu knih. Kromě samostatného dětského oddělení vzniklo v
souladu s ústředními instrukcemi i samostatné
oddělení politické literatury. V lovosickém okrese
byly knihovny ještě například v Dobkovičkách,
Chodovlicích, Chotiměři, Keblicích, Klapém, Křesíně, Lhotce, Libochovicích, Litochovicích, Lukavci,

Malých Žernosekách, Podsedicích, Radosticích,
Radovesicích, Sulejovicích, Sutomi, Třebenicích
a Třebívlicích. Příležitostně se půjčovalo i v dalších
vsích například v Dlažkovicích, Borči či Kocourově.
Za 1. pololetí 1959 zapůjčily knihovny v celém
lovosickém okrese 474 946 knih. „Škoda, že občané z nového sídliště si nenašli do Okresní lidové
knihovny cestu,“ píše se v týdeníku „Za lepší život“ (šlo asi o sídliště naproti bývalé hasičárně).
Mimochodem tehdy Týdeník povýšil – KV KSČ
povolil s účinností od 1. 11. 1959 převedení vesnických novin „Za lepší život“ na noviny okresní
v nákladu 4 000 výtisků. To byla labutí píseň – od
18. 3. 1960 vznikly noviny nového litoměřického
okresu „Proud“, lovosický okres byl zrušen.
V prostorách knihovny pořádala Osvětová beseda různé besedy, a to jak literární, tak vzdělávací.
Například 17. 2. 1960 se konala zahradnická beseda „Zakládání pařeniště a příprava záhonů na
jaro“ (rektorem byl zahradník Veřejných služeb
města Lovosice pan Faltus), další beseda proběhla
16. 3. 1960 – „Co a jak pěstovat na našich zahrádkách“ se stejným přednášejícím. Dne 24. února
1960 se uskutečnil Literární večer. V roce 1960
měla knihovna 1016 čtenářů, z toho 325 dětí.
V tomto roce bylo zapůjčeno 44 026 knih, z tohoto počtu 4 391 literatury naučné, 13 153 knih pro
mládež a 26 282 svazků beletrie.
K 10. 4. 1961 byla prozatímně jmenována vedoucí Lidové knihovny Marie Šauflová. Byla zřejmě
provedena inventura, protože je v kronice uvedeno, že k 30. 6. 1961 má knihovna 14 752 svazků.
V tomto roce bylo uspořádáno 5 dětských besídek
(například o historii Prahy „Krásná a slavná“ nebo
„Naši přátelé v SSSR“ s filmem), literární večer
„Postava ženy v literatuře“, dvě literární výstavky
naučné literatury a čtyři výstavky beletrie. 24. října
1961 pořádala knihovna v sále jedenáctileté střední školy večer „Poezie lásky a míru“. Návštěvy
takovýchto podniků byly ale dle kronikáře v Lovosicích problémem, bývalo na nich 20 - 30 účastníků. V Měsíci Československo-sovětského přátelství (pro ty, kdož už se nepamatují, byl to každo-

ročně listopad) se v sále restaurace Beseda uskutečnila přednáška světoběžníka, spisovatele a
automobilisty (a mimochodem také skauta a tábornického praktika – snad ho vybral někdo
schválně) Františka Alexandra Elstnera o knize
„Šťastnou cestu, Octávie!“. Bylo plno!
Kronikář František Frühauf si ale stejně stěžuje
(cituji): „Čísla ukazovala, že čtenářů přibývalo,
ovšem bylo ještě mnoho občanů, kteří o knihovně
ani nevěděli, nevěděli ani o tom, že v knihovně je
veřejná čítárna, kde si bylo možno vypůjčit 64
druhů různých časopisů.“
V letech následujících sídlila městská knihovna
dále na ulici 8. května. V roce 1962 měla Městská
lidová knihovna 15 346 svazků, ani po převzetí
místností po muzeu skladové prostory nestačily.
Uvažovalo se o tom, že pro knihovnu bude uvolněno pět kanceláří po Jednotě v zámku, ale nedošlo k tomu. Dětských čtenářů bylo v tomto roce
291 a dospělých 573 (údajně to bylo 10 % z počtu
obyvatel – je zajímavé že kolem těch 10 % registrovaných čtenářů se knihovna pohybuje celou
dobu). Zapůjčeno bylo celkem 45 148 knih, uspořádáno 11 besídek pro mládež a 4 besedy pro
dospělé (návštěva celkem 819 osob). Během roku
bylo zakoupeno 1480 svazků. V přízemí domu
byla umístěna drogérie. Pracovnice knihovny i po
zrušení lovosického okresu pomáhaly s metodickou prací rovněž v okolních vesnických knihovnách, například v Libochovicích, Čížkovicích, Keblicích, Solanech, Slatině, Litochovicích a ve Vchynicích. Hlavním okresním metodickým centrem se
po roce 1960 ovšem stala litoměřická knihovna.
V březnu 1965 byla v rámci Měsíce knihy uspořádána beseda s ústeckým autorem knih 36 hodin
pod zemí, Kariéra a Šel pěšky za sluncem, Eduardem Hončíkem. V květnu téhož roku vystoupilo
v knihovně Divadlo hudby a poezie. Po otevření
JONG-KLUBU v Palackého ul. 910 (Společenský
klub Severočeských chemických závodů) 2. května
1966 se pak většina kulturních akcí konala zde.
Eva Hozmanová, kronikářka Lovosic - konec III. části

V ZUŠce přes prázdniny opravili klavír i odhlučnili třídu

Po prázdninové odmlce zdravíme
všechny příznivce ZUŠ a těšíme se
na setkávání s vámi. Na začátku
školního roku je kapacita většiny
oborů naplněna, některé zájemce
jsme museli z tohoto důvodu odmítnout. Během prázdnin proběhla
generální oprava klavíru, dokončili
jsme rekonstrukci třídy literárně -
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dramatického oboru a odhlučnili
několik hudebních tříd.
Druhého září jsme přivítali žáky a
hned se vrhli do pilné práce. Naši
houslisté, kytaristé a klavíristé připravují repertoár na letošní soutěž, v
září nás čeká soustředění a vystoupení na Václavské pouti, na které
přivítáme kolegy z hudební školy v

Foto archiv a tuc

Coswigu.
Na 1. října připravujeme ve spolupráci s Gymnáziem Lovosice a KC
Lovoš „Devítkový koncert“. Večer věnovaný hudbě z let 1939, 1969 a
1989 bude součástí oslav výročí
Sametové revoluce. Všichni jste
srdečně zváni.
ZUŠ Lovosice

Kouzelná školka v Litoměřicích
V neděli 6. října od 10.30 hodin
proběhne v kině Máj v Litoměřicích
zábavné divadelní představení pro
děti s Michalem Nesvadbou z Kouzelné školky. Představení má název
Michal na hraní, vstupenky seženete přímo v kině Máj nebo online
na webových stránkách
www.kouzelnaskolka.cz

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Knihovna

Děti si prázdniny zpestřovaly dílničkami v knihovně
Tvořivé dílničky probíhaly tradičně celé prázdniny vždy ve středu. Pokračovat budou dále i ve školním roce.

Ani letošní prázdniny lovosická knihovna nezahálela. Tak jako každé léto byla v dětském oddělení
připravena na každý týden tvořivá dílnička. Vyhlášena byla vždy na středu, tak jak jsou děti zvyklé
po celý rok. Někteří nedočkavci se ale svědomitě
chystali již dříve, a naopak kdo nestihl, dodělával i
v jiné dny. Nabídka tvoření byla opravdu pestrá –
posuďte sami. Začínali jsme malováním na látku
textilními barvami. Poté děti musely vzít do ruky
jehlu s nití a ušily polštářkové postavičky. V dalším
týdnu jsme poskládali a pomalovali či polepili
pyramidové krabičky na drobné dárečky, třeba na
bonbóny, které nám zbyly z hravého úterku. Zahráli jsme si i na sochaře, když jsme sochali ptáčky
z papíru. V naší výbavě nechybí ani královská koruna na hlavu, bez ní se totiž neobejde žádná
prázdninová párty.
V první srpnové tvořivé dílničce jsme se neotřelým způsobem pokusili ztvárnit 3D, tedy prostorový obrázek. Další týden byla sice v plánu chobotnička, ale všichni v ní viděli medúzu. Výtvory byly
krásně duhově barevné a nyní zdobí okna dětského oddělení knihovny medúzy jako vzpomínka na
dovolenou u moře. Abychom nezůstali dlužni nic
našemu poslání, zhotovili jsme 21. srpna vlastní
knihu. Na závěr prázdnin jsme pak tvořili figurky
z papírmašé, což je směs papíroviny, sádry, vody a
disperzního lepidla.
Prázdniny jsou za námi a my můžeme vcelku
spokojeně konstatovat, že i o prázdninách našlo
hodně dětí cestu k nám do knihovny. Je pro nás
potěšením, když víme, že děti vedle spousty jiných
zábav a výletů najdou i chvilku zajít do knihovny
ať už pro knížku, na tvořivé dílničky nebo si jen tak

září 2019

popovídat s knihovnicí Mirkou.
Pro statistiku je samozřejmě lépe, pokud má malý čtenář svůj vlastní průkaz, ale zdravým selským
rozumem soudím, že pokud přijde maminka na
svou průkazku s pěti dětmi, všichni tvoří a dobře

se baví, je všechno v nejlepším pořádku. Děti si
touto cestou vybudují nenásilně kladný vztah ke
knihovně a je naděje, že ji budou navštěvovat i v
budoucnu. To je pro kulturnost a povznesení našeho národa opravdu dobře. Mirka Dostálová, foto tuc
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Historie

• • • Před 70 lety byl ustaven lovosický okres • • •

Okresní národní výbor Lovosice 1949 - 1960
Před 70 lety se Lovosice staly 1. ledna 1949 sídlem
nového politického okresu. Prvním tajemníkem OV
KSČ byl jmenován E. Culík z Malých Žernosek. Dne
30. ledna 1949 byl za přítomnosti mnoha hostů
v restauraci Beseda slavnostně ustaven ONV Lovosice. Prvním předsedou ONV byl jmenován
energický mladý dělník - komunista, v roce 1946
předseda závodní rady závodu České hedvábí
Lovosice, Bohuslav Růžička, který zároveň vedl
správu vnitřního referátu. Dalšími členy ONV byli
jmenováni: Stanislav Altner - zemědělský referát,
Břetislav Beneš - referát finanční a hospodářský,
Jaroslav Havlovec - referát vyživovací a zásobovací, Miroslav Hromádka - referát zdravotní a sociální, Antonín Pospíchal - referát technický, Karel
Saip - referát školství, osvěty a tělovýchovy a
Miroslav Svoboda - referát bezpečnosti; referent
byl zároveň pověřen funkcí náměstka předsedy.
Jmenovaní referenti ONV své funkce přijali, složili
předepsaný slib, který přečetl předseda ONV Růžička, a rukoudáním potvrdili slib. Tajemníkem
ONV byl jmenován Antonín Juc. Prvním předsedou MNV Lovosice byl v roce 1949 jmenován
Karel Kadlec.
Dne 1. února měl ONV 22 zaměstnanců a 15. května už 66. Počet újezdních tajemníků se zvýšil z 5
na 11. Ustavující plenární schůze se konala 15. 5.
1949 v Libochovicích v sále „U Tří lip“.

nábor učňů pro hornictví a hutnictví byla
v lovosickém okrese velice úspěšná (180 % plánovaných učňů), totéž se podařilo při náboru do
zemědělství a náboru dívek do strojírenství (100
%). ONV Lovosice obsadil v kraji 1. místo.
- Výzva pro školy v roce 1957: neposílat žáky ve
školní době na kultivační práce, vysílat je na kultivační práce odpoledne prostřednictvím pionýrských kroužků. Školy přesto začínaly tradičně brigádami při sklizni brambor či jiné pomoci v zemědělství.
- Na vesnicích byly ustaveny výbory žen; tam, kde
řádně nepracovaly, bylo nutno posílat je na školení. Už v roce 1949 byly v 8 vesnicích v okrese zřízeny společné pračky.
- Jako vysvobození přišlo zrušení lístkového systému v r. 1953. Do té doby bylo jídlo na lístky a
oblečení na body a šatenky. Přitom každý na potravinové lístky neměl nárok. Soukromě hospodařící rolník nedostal potravinové lístky, živnostník
zase neměl nárok na šatenky. Kdo krmil domácí
prase, neměl nárok na masové lístky. Jiné potravinové lístky měly děti a mládež, jiné lístky měli
těžce pracující lidé. Od 1. 6. 1953 byl zaveden
volný prodej všeho zboží. Bohužel ale i když tehdejší prezident Antonín Zápotocký ujišťoval národ
o pevnosti měny, došlo k 30. květnu 1953 k opaku;
proběhla finanční reforma, tzv. měnová. Tyto události překvapily nejen dělníky, ale především zemědělce, kteří si střádali peníze na další podnikání,
nákup strojů a prakticky o ně byli ochuzeni. ONV
Během činnosti ONV Lovosice proběhly
vydal Seznam výměnných středisek, kde se na
některé zajímavé celostátní akce:
- 60. léta jsou spojena s náborem žáků do země- jednoho dospělého vyměňovalo 300 korun 1:5 a
dělství, hornictví a stavebnictví. Lánská akce - ostatní peníze 1:50, děti 150 korun 1:5.
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- Týdeník „Za lepší život“ začal vycházet v Lovosicích v roce 1949 a zrušen byl v roce 1960
- V roce 1960 vydala rada ONV brožuru Lovosice
1945 - 1960, autor František Frühauf, fotografie
Ladislav Drahoš a spol. Cena 2 Kč.
- Okres v Lovosicích skončil při další správní reorganizaci v roce 1960. Lovosický soudní okres vykonával svou práci plných 110 let (1850 - 1960) a
správní okres 24 let (1855 - 1868 a 1949 - 1960).
Změny ve městě v době trvání okresu Lovosice
Počet obyvatel se zvýšil z 5233 obyvatel v roce
1950 na 7 100 obyvatel v roce 1960.
Výstavba - rok - náklady:
Nová mateřská škola (v Mírové ul.), 1960, 1,8 mil.
Nové jesle (snad v Terezínské ul.), 1960, 1,4 mil.
Osmiletá škola v ul. Sady pionýrů, 1960, 2,5 mil.
Okresní soud Lovosice postavený v roce 1930 ve
Všehrdově ulici byl zrušen v červnu 1960 a přestavěn přes prázdniny 1960 na čtyřletou národní
školu. Adaptace byla provedena za 6 neděl
a přestavba si vyžádala minimální náklady –
76 000 Kčs. Škola byla otevřena současně s otevřením 3. osmileté školy 28. srpna 1960 za účasti
náměstka ministra školství Jiřího Hendrycha.
Okresní muzeum Lovosice bylo otevřeno v roce
1956 a zrušeno v roce 1960, sbírky byly odvezeny
do Litoměřic.
Okresní ústav národního zdraví byl v Lovosicích
zřízen v roce 1949. V roce 1957 bylo v Lovosicích
25 lékařů, z toho 12 specialistů.
(hz, foto archiv)

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 ze srpnového vydání: Kubitschka

Loučení

zdravotních důvodů, neboť již
Franz Wenzel Kubitschka, MUDr., starosta Lovosic (Lobositz)
(* 29. 1. 1813 ve Výškově u Postoloprt; † 19. 10. 1879 v Lovosicích) 19. 10. zemřel. Tento čestný a
vážený muž se velmi zasloužil o
Kubitschka byl synem domkáře a jího otce v domě č. p. 40, od roku rozkvět města; v roce 1905 byla
sedláka Wenzela Kubitschky. Po 1847 v domě č. p. 11 a od roku Mlýnská ulice (dnes ulice 8. květnáročném studiu se stal dokto- 1853 až do své smrti v domě č. p. na) na návrh císařského rady
rem medicíny a chirurgie; v Lo- 189 v Mlýnské ulici, naproti par- MUDr. Heinricha Rittera přejmevosicích se pak oženil a jeho nímu mlýnu. V roce 1871 byl nována na ulici Dr. Kubitschky
manželkou se stala Theresia zvolen starostou Lovosic a ve (Dr. Kubitschkastrasse nebo též
Frieser, dcera Jacoba Friesera z funkci starosty města setrval Dr. Kubitschkagasse), za jeho
Lovosic č. p. 40; s manželkou téměř do své smrti, 1. 10. 1879 se bohaté zásluhy jako bývalého
(hz)
bydlel v Lovosicích nejprve u je- svého úřadu vzdal, zřejmě ze starosty i lékaře.

Vlaštovky po ránu na drátech seděly,
s hnízdem a vesničkou
smutně se loučily
a stará babička na ně se dívala,
jak na ty nebohé smutně zamávala.
Na jaře, na jaře přiletíme babičko,
na jaře, na jaře přivezeme sluníčko.
Přes pole, přes moře – zelené údolí.
Jak vy zas trefíte do naší stodoly?
Dráty prý chtějí vám pod zemí uschovat,
kde vy se nebohé budete houfovat?

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: 1. října 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

září 2019

Růžena Špičková, Březno u Lovosic

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
(ceny bez DPH)

Celá strana: 7000 Kč, 1/2 strany: 3500 Kč
1/4 strany: 1750 Kč, 1/8 strany: 875 Kč
Lovosický dnešek vychází jednou měsíčně v nákladu 5000 výtisků
a je distribuován zdarma do všech lovosických domácností
a na radnice či infocentra v okolních obcích
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