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Vážení spoluobčané,
s přibližujícím se koncem roku se blíží do
finále i několik významných investičních
akcí v našem městě.
Zcela nový vzhled bude mít vnitroblok U
Turka, kde došlo k výměně přežitého asfaltového podkladu a
výstavbě modernizované zastávky
autobusů s integrovaným novinovým stánkem opatřeným zelenou
střechou, jež navazuje na zelenou
střechu na podchodu. Byly zde
rovněž vysazeny nové stromy a
revitalizováno celé parkoviště.
Další významnou akcí je dokončení 1. etapy rekonstrukce fasády
staré radnice. Budova z roku 1907
je pro Lovosice charakteristická, a
tak si zaslouží kvalitní háv. V
budoucnu se počítá se záměrem
vytvořit v jejích půdních prostorách místnosti pro muzeální sbírky, sezonní expozice a zpřístupnit
věž jako vyhlídku.
Poslední a nejvýznamnější akcí je
jistě rekonstrukce KC Lovoš. Tato
dominanta sloužící úspěšně pro
kulturní vyžití občanů byla po léta
popelkou a přes svou unikátnost
opomíjena. V tomto měsíci proběhne oficiální otevření a vernisáž
dokumentující přestavbu. Zároveň
se nabízí, že v příštím roce bude
zahájena příprava sklepních prostor pro pozdější instalaci pivovaru.
Dalšími akcemi jsou nově vybudovaná místa pro polozapuštěné
kontejnery, rekonstrukce objektu
školní družiny a v neposlední řadě
oprava teplovodních rozvodů pro
ulice Dlouhá a Wolkerova.
S koncem léta se završilo i pořádání festivalů a hudebních večerů
na náměstí. Pro období zimy však
bude fungovat Open Mike v Lovo
Café a zajímavým souborem akcí
budou
vzpomenuty
události
listopadu 1989. Venkovní výstava
na Václavském náměstí a odhalení
pamětní desky v atriu Pfannschmidtovy vily budou asi největším lákadlem.
Užívejte krásných podzimních
dnů ať již relaxací při sběru hub či
na nějaké sportovní nebo kulturní
akci.
Milan Dian

Akce

Gymnázium hostilo
mezinárodní konferenci
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Aktuality

Ve městě přibyde dalších 11 podzemních kontejnerů
V říjnu město zahájilo další investiční akci. Tentokrát se jedná o II. etapu vybudování podzemních kontejnerů ve městě. V Lovosicích přibude
11 nových polozapuštěných kontejnerový „hnízd“ na papír, plast, sklo a komunální odpad.

Na kontejnery se mohou těšit lidé
v lokalitách: Krátká ulice za budovou
kina, v blízkosti křižovatky mezi ulicemi Krátká a Dlouhá, v ulici Wolkerova mezi bytovkami, v ulici Prokopa
Holého naproti budově mateřské
školy, v blízkosti křižovatky ulic Prokopa Holého a Žižkova, v ulici Mírová
naproti Praktické základní škole, v
ulici Kmochova, v Jabloňové ulici v
místě parkovacího stání, v blízkosti
křižovatky ulic Sady pionýrů a Tovární naproti bytovému domu, na křižovatce ulic Vodní a Dlouhá a poslední
v ulici Vodní mezi bytovými domy.
Jedná se o stejný druh polopodzemních kontejnerů typu MOLOK
pro sběr separovaného a směsného
komunálního odpadu z domácností,
který byl v roce 2018 umístěn do
osmi lokalit ve městě. A stejně tak
jako v roce 2018 i tentokrát bude

většina prostředků poskytnuta z
dotace. Poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020. Dotace
bude činit 6,4 milionu korun.
„Zlepšení podmínek nakládání s
odpady je jednou z priorit města.
Jedná se o třetí projekt za poslední
dva roky, který se nám podařilo zrealizovat. Mimo první etapu vybudování polozapuštěných kontejnerů to
bylo také pořízení kompostérů pro
občany zdarma. I nadále budeme
usilovat o získání dotací na podobné
projekty zaměřující se na ekologii,
odpadové hospodářství a zlepšení
veřejných prostranství v návaznosti
na nakládání s odpady,“ uvedl Milan
Dian, starosta města.
Lokality k vybudování polopodzemních kontejnerů byly po většinou

vybrány v místech současných stání
tak, aby se výrazně neměnila docházková vzdálenost obyvatel ke kontejnerům. Zároveň bylo při plánování
umístění zohledněno, že dosavadní
stání již kapacitně nepostačovala
dalšímu umístění kontejnerů na povrchu. Výhodou nových hnízd bude
vyšší hygiena sběrných míst, v podzemí zůstává třesk vhazovaného skla,
chlad podzemí brzdí rozkladné procesy a udržuje zápach na minimu a
z veřejného prostoru zmizí původní
nevzhledné popelnice. Ovšem hlavní
výhodou je navýšení kapacity u
všech složek odpadu (viz tabulka).
„V souvislosti s novými kontejnerovými hnízdy bych rád upozornil na
neustálý problém v oblasti veřejného
pořádku a tím je ukládání odpadu
mimo místa k tomu vyhrazená. I přes
skutečnost, že město má již od roku
2014 vybudovaný sběrný dvůr, stále
dochází k vyhazování starého nábytku ke kontejnerovým hnízdům a
odkládání odpadků k popelnicím, i

když jsou plné. Podle veřejné vyhlášky hrozí za takovéto chování pokuta
u fyzických osob až do výše 50 tišíc
korun. Spolu se zpřísněním podmínek město ovšem nabízí možnosti,
jak zajistit odvoz a vyhnout se pokutě. Frekvenci vyvážení odpadu je
možné ověřit na webových stránkách
města Lovosice na Mapovém serveru. Pokud někde kapacita nedostačuje, je možné kontaktovat odbor životního prostředí MěÚ a požádat o
pomoc. A pokud někdo nevlastní
automobil, je možné objednat pracovníky technických služeb, kteří za
poplatek odpad odvezou,“ upozornil
Vladimír Šuma, místostarosta města.
Celkové náklady na zbudování 11
nových polopodzemních kontejnerových stání budou činit bezmála 9,8
milionu korun. Veřejnou zakázku
vyhrála firma Compag Mladá Boleslav s.r.o. K předání staveniště došlo
v první polovině měsíce října a hotovo by mělo být do tří měsíců.
(ik, foto ik)

Lovosice trápí řada nevyhovujících bezpečnostních opatření
Setkání radních města Lovosice s vedením chomutovské Správy ŘSD přineslo řadu podnětů na zvýšení kvality provozu na komunikacích
spravovaných ŘSD a na vylepšení problémových bezpečnostních prvků.

Starosta Lovosic Milan Dian na
úvod poděkoval zástupcům ŘSD za
dosavadní spolupráci, která je podle
něj v mnoha ohledech příkladná.
Ředitel chomutovské správy Martin
Vidimský na úvod představil chystané investiční projekty ve městě a
okolí. Z pohledu investic jsou pro
Lovosice zásadní úpravy dvou nebezpečných křižovatek na silnici I/15. O
průběhu přípravy poté informoval
vedoucí úseku výstavby Marek Sotona. „Naším cílem je přípravu co nejvíce uspíšit, abychom mohli tyto akce
do dvou let zrealizovat,“ ujistil vedoucí úseku výstavby. „Podpora
města je v tomto směru samozřejmá,“ doplnil avizovaný termín starosta Lovosic.
Zastupitelům města byly následně
zodpovězeny také otázky týkající se
přípravy investičních akcí v sousedních Litoměřicích. Zájem byl také o
informace k přípravě dálnice D7,
která z velké části zasahuje do dopravy v Ústeckém kraji.
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Převážná část schůzky byla věnována informacím o údržbě a správě
komunikací. Plánované i výhledové
opravy ve městě a okolí představil
vedoucí provozního úseku Vít Plechatý. „Ročně opravíme v kraji přibližně 50 kilometrů velmi špatných

komunikací ve správě státu. K tomu,
abychom docílili dobrého stavu, musíme v následujících pěti letech opravit ještě asi 250 kilometrů,“ seznámil
přítomné s aktuálním stavem vedoucí provozního úseku. Radní následně
zaujala prezentace přípravy oprav

asfaltových povrchů i nastavený cyklus plánování a oprav komunikací.
„Škoda, že veřejnost nezná, jak je
proces oprav komunikací propracovaný. Lidé jsou pak dezinformovaní a
z oprav frustrovaní,“ posteskl si starosta Lovosic.
Zástupce Policie ČR vnesl do debaty
několik případů nevyhovujících bezpečnostních prvků a bodových závad. Zároveň poukázal na jejich laxní
řešení. „Jsem rád, že jsem si zde
vyslechl i negativní reakce. To je
přesně smyslem těchto schůzek. Je
potřeba o problémech mluvit a následně je řešit,“ přijal kritiku ředitel
Správy Chomutov Martin Vidimský.
Na druhou stranu zazněla od policie
i pochvala za současný přístup ŘSD k
řešení problematiky.
Výsledkem koordinační schůzky
byla shoda na řadě úkolů, které je
nutné řešit vzájemně. Padla rovněž
shoda na další schůzce ve výhledu tří
měsíců, kde dojde na rekapitulaci
plnění zadaných úkolů.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Odbor majetku a investic
Vandalizmus na dětských hřištích
V měsíci září byla provedena 3. čtvrtletní nezávislá technická kontrola
dětských hřišť, venkovních volnočasových prvků a mobiliáře. Některé vady
jsou způsobeny stářím a opotřebením herních prvků, ale u většiny mobiliáře opět zaúřadovali vandalové. Ze 14 hřišť je nutné opravit 6.
Nejvíce vandalové řádí na hřišti Prokopa Holého. Zde jsou opět rozřezané
a propálené již několikrát opravené sítě. Geotextilie položená pod dopadovými plochami je na několika místech vytahaná a roztrhaná. Vandalové
dokonce hází kamínky z hřiště do oken okolních bytů. Na dětském hřišti
Opavia někdo vylámal jednotlivé plaňky oplocení, tak že celé jedno pole
zcela chybí, a vrátka, která jsou z pletiva, sešlapal. Na dětském hřišti v
Mírové ulici si neznámí vandalové pohráli s kolotočem a násilím ho rozebrali. Zcela chybělo ložisko a segerova pojistka. Na „Osmičce“ bylo jako
každoročně zdevastováno dřevěné oplocení a „U Holoubkova“ poškozené
závěsy u houpací kladiny. U většiny dětských hřišť byl poškozen provozní
řád. Zabrat dostalo i workoutové hřiště.
Mobiliář, který je v technicky nevyhovujícím stavu zcela bránícím provozu,
bude provizorně opraven nebo demontován. Finanční prostředky na větší
opravy (které se v tuto chvíli vyčíslují) budou zařazeny do návrhu rozpočtu
na rok 2020 a prvky budou opraveny před sezonou.

Dlažkovicích. Nově vyhlášený památný strom se nachází u křížku po levé
straně při vjezdu do obce ve směru od Třebenic.
Vyhlášení stromu za památný předcházela komunikace s vlastníky pozemků a s vlastníky sousedních pozemků, jelikož součástí vyhlašování památného stromu je i stanovení ochranného pásma dřeviny. V rámci procesu
vyhlašování byl v roce 2017 arboristou (David Hora) posouzen zdravotní
stav předmětného jedince. Vizuální posouzení bylo doplněno o přístrojové měření akustickým tomografem, který nezjistil významnějších problémů vztahujících se k provozní bezpečnosti dřeviny, potažmo jejího zdravotního stavu. Těsně před vyhlášením dřeviny jako památného stromu
byla v roce 2019 provedena opatření k zajištění dlouhodobé perspektivy
na stanovišti. Zdravotní řez s důrazem na odlehčení, lokální redukce směrem ke komunikaci a telefonnímu vedení, instalace bezpečnostní dynamické vazby provedl arborista Tomáš Gut (certifikát ETW).

Parkovací záliv v ulici 28. října
Na začátku listopadu byly zahájeny práce na zlepšení parkování v ulici 28.
října. Podle nově opraveného chodníku vedle Základní školy Sady pionýrů
vznikne 6 parkovacích míst, současně dojde také k předláždění vjezdu do
zahrady školy. Povrch budou tvořit zatravňovací dlaždice, které umožní
vsakování dešťové vody a to vše při zachování současné zeleně. Jedná se
o část projektu, který je pro tuto lokalitu zamýšlen. Další práce se postupně připravují.
Přebudování nevzhledné krajnice na parkovací záliv bude město stát cca
430 000,- Kč (včetně DPH) a zajistí jej společnost Smola stavby s.r.o.
z Litoměřic.

Rekonstrukce fasády staré radnice
V pondělí 21. října došlo k
demontáži části lešení na
budově staré radnice a to
z ulice Osvoboditelů. Tato
část fasády je hotová a
stavba se v příštích dnech
zaměří především na objekt radniční věže, kde je
největší objem kamenických prací. Současně dojde na kompletní výměnu
střešní krytiny.

Náklady na ošetření o celkové částce 13.040,- Kč bez DPH byly poskytnuty
z finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2019.
Rozhodnutí o vyhlášení za památný strom nabylo právní moci 11. října
2019, do konce roku 2019 bude proveden zápis do Ústředního seznamu
ochrany přírody a dále označení v terénu, tzn. instalace tabule s malým
státním znakem České republiky a tabulí s textem „památný strom“.

Odbor tajemníka
Mobilní rozhlas - Anketa ke zjištění kvality
informovanosti občanů v Lovosicích

Město Lovosice připravilo pro občany anketu, která si klade za cíl zjistit
kvalitu informovanosti občanů. Spuštěna bude od 1. a potrvá do 30. listopadu 2019. Anketa bude dostupná prostřednictvím aplikace Mobilní rozOpravy výtluků
hlas, tedy pouze elektronickou formou na adrese: www.mobilnirozhlas.cz/
app/anketa/anketa-info-lovosice nebo můžete použít QR kód.
V říjnu byly ve městě doDo aplikace Mobilní rozhlas se lidé mohou přihlásit na městském webu:
končeny, po značných
www.meulovo.mobilnirozhlas.cz.
průtazích, opravy výtluků.
Aplikace umožňuje dostávat upozorněFirma DOKOM FINAL s.r.o.
ní na blížící se nebezpečí, blokové čišz Děčína, se kterou mělo
tění, odstávky, poruchy a výpadky
město uzavřenou rámcoenergií, ankety, pozvánky na akce pro
vou smlouvu na opravy
rodiny, seniory nebo jednotlivce, kulv letech 2018 a 2019,
turní a sportovní akce přímo do mobilu
dlouhou dobu řešila perči e-mailu. Informační kanál není jen
sonální problémy. Smluvní
jednosměrný, zároveň občanům umožzávazek je uzavřen do
ňuje poukázat na nepořádek, černé
konce měsíce listopadu
skládky, poškozený veřejný majetek a
2019 a firma nakonec
další věci. Stačí daný podnět vyfotit a
všem svým závazkům
přes aplikaci Zlepšeme Česko (Android,
dostála. Jako kompenzaci za zdržení provedla opravy některých uličních iOS) poslat na městský úřad.
vpustí v havarijním stavu a přednostně zajistila opravy komunikací pro
trasu cyklistického závodu „Kritérium nadějí“. Celkem bylo za rok 2019 Technické služby města Lovosice
opraveno cca 1 020 m2 povrchů komunikací v katastru města.
Pro opravu výtluků v dalších dvou letech bude město opět hledat dodavaÚklid komunikací
tele. Výběrové řízení se v tuto chvíli připravuje.

Odbor životního prostředí
Vyhlášení nového památného stromu

Od listopadu přechází technické služby na zimní provoz. Úklid komunikací
se bude provádět v případě potřeby jedním strojem, a to pouze pokud
nebude mrznout. Pravidelný úklid komunikací zahájí TS opět v dubnu
2020.

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí vyhlásil na základě pod- Sběr listí
nětu občanů nový památný strom na Lovosicku. Dřevina bude mít tímto
zajištěnu vyšší ochranu podle § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně Divize zeleň technických služeb v současné době provádí poslední seče,
přírody a krajiny. Jedná se o mohutnou solitérní listnatou dřevinu jírovec které současně zahrnují sběr popadaného listí. Sběr bude probíhat po celý
maďal (Aesculus hippocastanum) pravděpodobně kultivar „Baumanii“ v měsíc listopad až do zámrazu.
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Tři roky trvající rekonstrukce Lovoše je u konce,
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novotou září Divadlo, Café, Galerie i Start-up
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Designérky: Přeměna Lovoše byla velkou výzvou

Před třemi lety přinesl Lovosický dnešek rozhovor s majitelkou lifestylového studia Le Patio z Prahy, designerkou Monikou White a jejím mužem,
architektem Michaelem White. Ti byli osloveni starostou města Milanem Dianem, aby vytvořili studii na revitalizaci kulturního střediska, které již
drahný čas moc nenabízelo a nerozvíjelo svůj potenciál. Manželé Whiteovi společně s kolegyní Simonou Wagnerovou přetvořili Kulturní středisko
Lovoš na skutečné funkční a atraktivní kulturní centrum, maximálně otevřené veřejnosti s možnostmi flexibilního využití a vtiskli mu současnou
podobu. Obě výše zmíněné dámy poskytly Lovosickému dnešku rozhovor, který přináší tentokrát postřehy a vnímání z procesu přestavby.
Jak posuzujete nabídku nebo co rozhoduje o
tom, zda přijmete určitý projekt? Co konkrétně
to bylo v případě Lovoše?
Monika: Aby mě projekt začal zajímat, měl by
být v určitém smyslu výzvou. V případě Kulturního
centra Lovoš toto bylo naprosto splněno. Navíc
jsem poprvé pracovala na projektu pro veřejnou
instituci, což pro mě bylo velmi uspokojivé – věděla jsem, že to, co dělám, má význam pro širší veřejnost. Zdá se, že naše práce byla veřejností přijata pozitivně a přispěla k oživení města. To je skvělý
pocit.
Simona: Nabídku jsem dostala od paní Moniky
White, se kterou jsme spolupracovaly na projektu
interiéru nově vznikající restaurace v Praze a dobře
jsme se doplňovaly. V případě Lovoše se však
jednalo o dlouhodobý projekt, musela jsem zvážit,
zda jsem schopna vše skloubit s vlastní prací. Mám
ráda kreativní a hlavně smysluplné projekty a toto
byla opravdu velká výzva. Když mi Monika s Michaelem představili záměr a ukázali plány, byla
jsem upřímně nadšená a bylo mi jasné, že chci být
v týmu.

omítky ukázaly krásné zdi, které jsme se rozhodli
zachovat, ačkoliv to původně nebylo v plánu.
Celkově musím říct, že mě uspokojuje, když, jako
v případě Lovoše, se projekt kreativně skládá postupně krok po kroku. To je velký půvab rekonstrukce: můžete sledovat, o co si v každé fázi budova říká, a najednou přesně víte, co dělat. Toto
jsme si mohli dovolit také díky stylu vedení města
a Lovoše, které nám tento typ práce umožnilo.
S: Pokaždé mě fascinuje pocit vzrušení, který zažívám, když se vciťuji do prostoru, který se přetváří. Potřebuji být v místě dlouho sama a „poslouchat”. Pak se začnou rodit představy a já si je
prohlížím jako v kině a zkouším, jak se v každé
určité představě cítím. Velmi mě obohacuje spolupráce s Monikou White a jsem za ni opravdu
vděčná. Monika má naprosto jiný a neotřelý pohled na vnitřní uspořádání věcí, barvy a překvapivé
doplňky. Vlastně se jejího názoru zprvu leknu, ale
pak se podívám z jiné perspektivy … a už to vidím.
Je krásné spolupracovat s člověkem, který Vás
inspiruje a obohacuje.
Kdo je Vám z Vaší branže svou tvorbou blízký?
M: S obdivem sleduji práci architektů Paoly Navone a Noé Duchaufor - Lawrance, kteří mi jsou
blízcí barevným pojetím konceptu interiérů.
S: Mám ráda moderní architekturu, čisté jasné
linie. Pokud bych měla zmínit jediné jméno, bude
jím Frank 0wen Ghery.

Jaký pocit jste měli při první návštěvě Lovosic
a jak na Vás město působí dnes?
M: Ačkoliv kulturní centrum bylo ve zchátralém
stavu, od začátku jsme v něm viděli velký potenciál. A vize, kterou nám představili pan starosta
s panem ředitelem, byla proveditelná. O to víc se
zvýšil náš zájem o zakázku. Při první návštěvě na
nás město působilo živě, čistě, bezpečně a pozitivně. Pravdou ale je, že během tří let, co jsme na
projektu pracovali, vnímáme, jak město rozkvetlo
– všude je více zeleně, nová fontána dle manželova návrhu přilákala více lidí na náměstí a Lovoš se
stal skutečným centrem dění ve městě.
S: O Lovosicích jsem měla předsudky jako asi
většina lidí, kteří město blíže neznají. Myslela jsem
si, že celý kraj je neustále zahalen štiplavým dýmem a jeho obyvatelé téměř nevycházejí na ulici.
Vím, teď přeháním, ale ne až tak moc…
O to víc jsem byla překvapena, když při mé první
návštěvě Lovosic bylo celé České středohoří zalito
sluncem a při vjezdu do města mě vítaly nádherné
barevné květinové záhony a na městském úřadě
usměvavý starosta - vizionář pan Milan Dian.
Dnes po třech letech práce na projektu přeměny
Kulturního centra Lovoš přiznávám, že jsem se do
vašeho kraje zamilovala. V létě jsme zde s mužem
strávili dokonce pár dní dovolené na kolech a do
nově otevřeného Lovo Café chodili na vynikající
snídaně.

Máte nějakou pracovní výzvu nebo sen, který
byste si chtěly vyplnit?
M: Mým snem je revitalizovat velkou industriální
budovu, která by pak byla mixem bytů ve stylu
loftů a veřejných prostor. Ačkoliv je půvab starších
industriálních budov známý, často se z ekonomických důvodů bourají. Je to velká škoda, protože
různé architektonické styly vedle sebe dodávají
městům autenticitu a zajímavým způsobem připomínají jejich historii.
S: Přála bych si dokončit svůj druhý dětský cestopis, který mám již pár let rozepsaný a stále čekám
na poslední a nejdůležitější dílek celku - inspiraci
shora.
Jen upřesním, že Vaší původní profesí je překladatelství, který žánr či autor je Váš oblíbený?
S: Z mých nejoblíbenějších je německý spisovatel
Hermann Hesse. Jeho “pohádka” pro dospělé
“Siddhartha” je základně jednoduchá a dokonalá.
Dalším skvostem pro mne je “Citadela” od Antoine de St. Exupery. Ze současných autorů čtu
všechny knihy japonského spisovatele Haruki Murakamiho, jehož hrdinové žijí v paralelních světech
reality a představ, které se často zaměňují nebo
prolínají a inspirují mě tak k jinému vnímání
“skutečnosti”. Z českých autorů mám ráda knížky
od výjimečné vypravěčky paní Aleny Mornštajnové. Z básníků je mým oblíbencem Vítězslav Nezval,
Václav Hrabě a německý básník Christian Morgenstern v pro mne nejlepším českém překladu geniálního Josefa Hiršala.

Často pracujete na projektech v zahraničí, liší
se v něčem práce v cizině a v ČR?
M: Musím říct, že je pro mě práce na projektech
v zahraničí dost komplikovaná oproti České republice, kde mám už vybudované skvělé zázemí a
síť šikovných řemeslníků. V zahraničí vždy pracuji
s dodavateli a řemeslníky, které dopředu neznám.
Takže ačkoliv jsou zahraniční projekty zajímavé a
určitě mě práce na nich těší, v porovnání s těmi
českými jsou pro mě vždy krokem do neznáma.
Dá se popsat, zda existuje nějaká fáze ve Vaší
práci, kterou máte nejraději (krom předávání
hotového díla).
M: Napadají mě dva momenty: Miluji vypracovávání zadání – když dávám dohromady celý koncept, vizuální stránku projektu, tvořím moodboard
a zároveň s klientem společně hledáme výslednou
vizi. Druhý moment, který mám ráda, nastává,
když se v realitě zhmotní to, co jsme měli v konceptu, a zároveň dojde k mnohým pozitivním
překvapením, která se nedají naplánovat. V přípa-
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dě Lovo kavárny to byla fáze, kdy se položila dlažba a nainstalovaly se kovové stěny – viděla jsem,
že návrh v praxi funguje. A ke krásnému překvapení došlo, když jsme objevili sto let staré sloupy, o
kterých nikdo nevěděl, nebo když se po stržení

Čemu se věnujete mimo práci nebo jak nejraději relaxujete?
M: Velmi ráda cestuji – ať už pracovně nebo jako
turistka. Cestování je pro mě velkým zdrojem
inspirace. Když si potřebuji vyčistit hlavu, nejvíc na
mě funguje jogging nebo pilates.
S: Ráda chodím po horách, kde se se stoupající
nadmořskou výškou cítím svobodnější a “čistější”.
Ráda jsem v tichu sama, ráda fotím a do obrázků
vkládám “haiku” okamžiku.
(rys, foto archiv)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Téma

LOVO Galerie slavnostně otevře v listopadu
Budova Kulturního centra Lovoš prošla zatím poslední částí rekonstrukce. Týkala se střední části komplexu, kde se původně nacházel obchod
s konfekcí a kde nyní vznikl nový hlavní vchod do prostor recepce kulturního centra a galerie. Prostory klubové části a kanceláří v prvním
nadzemním patře prošly částečnou úpravou, malováním a položením nové podlahové krytiny.

Nejzásadnějším stavebním prvkem
nového veřejného prostoru je kovové
schodiště, které propojuje recepci a
klubovou část budovy. Zadní schodiště do klubu zůstalo zachováno, ale
bude sloužit už jen jako obslužný a
únikový vchod. Nové samonosné
ocelové schodiště je dílem architekta
Michaela White a jeho design vychází
z jednoduchosti a čistoty prostoru.
Pro jeho vybudování bylo nutné
vybourat část stropu a zajistit objekt
monolitickou železobetonovou deskou a ocelovými nosníky.
Stejně tak jako v prostoru kavárny
byla i do reprezentačních prostor
recepce a galerie položena nová
velkoformátová dlažba. Stěny byly
očištěny od původních nátěrů, přeštukovány a nově vymalovány. V
prostoru vznikly nové prvky, které
prostor opticky oddělují.
Součástí rekonstrukce byly také
truhlářské práce týkající se především
zařízení recepce s pojezdovým pultem. Celou rekonstrukci řídila architektonicko-designerská dvojice Monika a Michael Whites. „Za všemi
úpravami a novým designem Centra
kultury Lovoš stojí Monika a Michael
Whites. Jsem rád, že s městem navázali tak plodnou a úzkou spolupráci,
a věřím, že i občané ocení jejich práci. Předchozí přestavby budovy již
veřejnosti slouží a setkaly se
s velmi kladným ohlasem. Vkus a
oko pro detail nemá každý, nedá se
naučit nebo získat. Já jsem proto
velmi rád, že Whiteovi souhlasili i
s další spoluprací a dokončili tak
rozsáhlou a náročnou akci, kterou
beze sporu rekonstrukce stánku
kultury v našem městě byla,“ okomentoval dokončení prací Milan
Dian, starosta města, s tím, že o další

spolupráci bude s manželi jednat.
Shrnutí rekonstrukce budovy
Centra kultury Lovoš 2017 – 2019
První práce na rekonstrukci objektu
začaly již v červnu 2017, kdy Technické služby města Lovosice začaly
s bouracími a čistícími pracemi v
prostorách bývalé restaurace Lovoš.
Během dvou měsíců udělaly velký
kus práce a prostor pro nově vznikající kulturní kavárnu připravily pro
chystanou rekonstrukci. Těmito pracemi navíc pracovníci TSML odkryli
mnohé poklady jako zachovalé sloupy, původní dveře či zcela nevyužité
místnosti, což umožnilo architektům
včasný zásah a tyto „novinky“ zakomponovat do projektu.

Sál centra se začal rekonstruovat na
podzim roku 2017. Velkými úpravami
prošlo sociální zařízení a foyer sálu
ve druhém a třetím nadzemním patře. Vybudovány byly hned dva zcela
nové bary. Původní bar za pódiem
(nově „Bar 1905“) se nese v duchu
historického sálu a nový „Lovo bar“
v druhém patře u balkonu kombinuje
moderní a historické rysy. U tohoto
baru je k dispozici také nové sezení
na pohovkách, v křeslech či u elegantních barových stoliček. Nemalá
částka byla investována do nového
moderního ozvučení a divadelního
osvětlení. Sál září zcela novými barvami, disponuje pohodlnými židlemi,
novou oponou a světly. Zkušebně byl
nový prostor otevřen 27. února 2018

a to divadelní komedií Jaroslava
Sypala „Zítra to roztočíme, Jaroušku!“
Slavnostně byl otevřen u příležitosti
8. reprezentačního plesu města Lovosice 10. března 2018.
V říjnu roku 2018 se práce opět
rozběhly a to druhou fází, která zahrnovala kinokavárnu, prostor recepce
s galerií, start up, místnost pro děti a
venkovní fasádu. Kavárna, start up a
místnost pro děti byla dokončena již
na jaře letošního roku a v květnu
2019 se poprvé otevřela návštěvníkům. Celá přízemní část budovy byla
zbavena příček, byla položena velkoformátová keramická dlažba a velkoryse pojaté prostory daly vyniknout
kráse detailu - například stropních
svítidel, zrcadel či originálních obkladů na toaletách. Odhaleno bylo původní zdivo na stěnách a sloupech a
použity byly i další původní prvky
jako křídla dveří a osvětlení, které
bylo
repasováno
a
dotváří
tak ,,vintage“ atmosféru prostoru.
Byly použity tlumené barvy a klasické
tvary nábytku tvořící pojítko mezi
kavárnou a horním sálem. V průběhu
rekonstrukce kavárny se pracovalo
také na fasádě budovy z ulice Žižkova a následně pak z 8. května.
Souběžně s kavárnou pracovala
odborná firma také na renovaci prostoru recepce a galerie, kde se odehrála stavebně nejnáročnější část celé
rekonstrukce a to vybudování nového schodiště.
Rekonstrukce první etapy, tedy
hlavního sálu, stála město 5 100 000,Kč a stejně tak jako druhou část, tedy
kavárnu, start up a galerii s recepcí, ji
zajistila společnost LT-BAU s.r.o.
z Litoměřic, která vyhrála obě výběrová řízení. Druhá etapa stála městskou kasu 8 400 000,- Kč. (ik, foto tuc)

Budoucnost objektu Lovoš pohledem starosty města Milana Diana

Jak již bylo zmíněno v některém z minulých čísel, naším hlavním záměrem při revitalizaci KC Lovoš a přilehlých prostor bylo oživit toto místo, které léta
sloužilo k setkávání a pořádání akcí. Z nich bych vyzdvihl významné události, které se právě zde uskutečnily. Například v r. 1893 velký slovanský koncert či v
r. 1933 sokolský slet Podřipské župy. Výjimečná byla rovněž přednáška Dr. Julia Payera, teplického rodáka, polárníka, kartografa a malíře, který v roce 1898
přijel lovosické občany informovat o nejnovějších bádáních a výzkumech v oblastech obou pólů. Od roku 1912 tu rovněž úspěšně fungoval biograf.
Motivem k celkové rekonstrukci byl rozvoj potřeb obyvatel, vytvoření kvalitního prostoru k vzájemnému setkávání, a to vše v rámci zachování historického
kontextu. Posledními dvěma etapami, které jsou v přípravné fázi, by mělo být vytvoření několika pokojů v podkroví a minipivovaru ve sklepích budovy.
V diskusích s manželi Whiteovými jsme došli ke společným náhledům. Zbudováním nového KC Lovoš a dalších prvků v našem městě přispíváme k celkovým urbanisticko - společenským změnám. Prostory, které budou sloužit občanům k relaxaci, novým podnikatelům k rozjezdu svého businessu a dětem k
hrám, jsou z mého pohledu pro další vývoj Lovosic klíčové.

• • • Městské koupaliště letos navštívilo 14 273 lidí • • •
Městské koupaliště ukončilo sezonu v neděli 8.
září. Začátek léta byl poměrně horký, v prvních
dnech koupaliště zaznamenalo velkou návštěvnost. Zbytek sezony ovšem koupání příliš nepřál.
Hned první den, v pondělí 3. června 2019, navštívilo městské koupaliště Lovosice 188 platících osob.
Podobně tomu bylo i v následujících dnech. Největší návštěvnost provozovatel zaznamenal v době
konání oblíbených kulturně-společenských akcí
pod názvem Bazén party. Letos se uskutečnily
hned 3. Koupaliště bylo v provozu celkem 75 dnů.
V sezoně 2019 ho navštívilo celkem 14 273 osob,
což bylo zhruba o 800 osob méně než v roce
předchozím. Návštěvníků s plným vstupným, tedy

listopad 2019

50,- Kč, bylo 6 572 a osob se vstupným sníženým
(25,- Kč), dětí a seniorů přišlo 7 701. Celkově bylo
od návštěvníků vybráno zhruba 445 000,- Kč.
„I v letošním roce mělo velký úspěch půjčování
lehátek. Návštěvníci si je vypůjčili celkem ve 455
případech. Celková tržba z provozu městského
koupaliště činila 513 000,- Kč, zatím co náklady na
provoz přesáhly 1 000 000,- Kč,“ vyčíslil letošní
sezonu Stanislav Hruza, ředitel příspěvkové organice Technické služby města Lovosice, provozovatel koupaliště. Plavčíci nezaznamenali žádný vážnější úraz a provoz běžel hladce a bez problémů.
V brzké době projde koupaliště posezonní kontrolou a dojde k naplánování harmonogramu prací

na odstranění případných závad a vylepšení zázemí pro návštěvníky.
V roce 2016 bylo investováno 3,5 milionu korun
do opravy úpravny vody a samotného spuštění.
V prvním roce otevření (po povodních) bylo v
provozu celkem 74 dní. V roce 2017 město do
provozu investovalo dalších 1,8 mil. Kč za předúpravnu vody. Sezona roku 2017 byla chladnější,
koupání bylo možné pouze 40 dnů. Do vylepšení
zázemí pro rok 2018 bylo investováno zhruba na
3,5 mil. Kč. V provozu bylo celkem 64 dnů.
V roce 2019 proběhla zatím poslední větší investiční akce, kterou byla oprava bazénových těles za
714 000,- Kč.
(ik)
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Aktuality

V příštím roce chce město vylepšit sportovní zázemí.
Začít by se mohlo rekonstrukcí ubytovny zimního stadionu
Už příští rok by mohl začít velký projekt rekonstrukce ubytovny zimního stadionu. Předběžně vyčíslené náklady se pohybují kolem 50 mil. Kč
a vzhledem k absenci vhodného dotačního titulu bude nutné hradit rekonstrukci z městské kasy. Radnice proto hledá jiné možnosti financování.

Budova ubytovny a zimního stadionu pochází ze
sedmdesátých let 20. století. Je součástí velkoryse
pojatého sportovního areálu, který nebyl až na
malé výjimky nikdy kompletně rekonstruován.
Samotná budova ubytovny dnes slouží jako ubytovna pro sezonní pracovníky a sportovce, nachází
se zde byt správce a několik bytů v pronájmu
soukromých osob. Jsou zde administrativní prostory správy areálu, technické místnosti, hokejové
šatny, ošetřovna a sociální zázemí. Zimní stadion
samotný je z energetického hlediska na provoz
velmi nákladná budova. Zlepšení by mohl přinést
jednak projekt III. etapy energetického managementu, který by se měl rozjet na konci tohoto
roku, ale hlavně zamýšlená rekonstrukce ubytovny.
„Sportovní základna v Lovosicích je bohatá a
sport je u nás tradicí. Slabou stránkou je sice velký,
ale zastaralý sportovní areál, který si zaslouží obnovu a oživení. Bude potřeba ještě velké množství
času a finančních prostředků, než se kvalita sportovišť zvedne na úroveň, kterou si naši sportovci
zaslouží a která je již dnes běžná. Proto se domnívám, že je nutné pojmout celou obnovu komplexně a nebát se velkých projektů. Proto se nyní připravujeme na přestavbu největší a energeticky
nejnáročnější budovy sportovišť, kterou je právě
zimní stadion. Obrovskou zátěží jsou energetické
úniky. Proto již v tomto roce zahájíme dohled nad
budovami v rámci energetického managementu.
Druhým krokem bude vybudování kvalitního a
moderního ubytovacího zařízení pro sportovce a
současně zateplení části budovy,“ objasnil plány
Milan Dian, starosta města.
S tím, že zlepšení zázemí by mělo probíhat také
v rámci areálu haly Chemik a to ve spolupráci s
Asociací sportovních klubů města Lovosice.
„Pokud se asociaci podaří získat dotaci z MŠMT,
mohlo by město získat další vylepšení sportovního
zázemí a to v horizontu jednoho až dvou let za
téměř 30 mil. Kč,“ doplnil Dian.
Projekt na rekonstrukci ubytovny byl v červnu
dokončen a v současné době probíhá proces stavebního povolování. Pracuje se na získání všech
potřebných vyjádření dotčených orgánů. Zároveň
vedení města zahájilo jednání s bankovními ústavy
o poskytnutí úvěru na financování projektu. „Po
získání všech stanovisek a verdiktu rady města
k případnému financování bude záměr předložen
do návrhu rozpočtu na rok 2020. Následovat bude
veřejná soutěž prostřednictvím elektronického
systému zadávání zakázek pro výběr zhotovitele.
Při optimistickém scénáři by se s rekonstrukcí
mohlo začít v únoru příštího roku,“ uvedl Dian.

diváky sportovních zápasů. Lze do něj nicméně
pohodlně vstoupit skrze vstupní halu i jako náhodný kolemjdoucí. Celý prostor bistra se otvírá
velkými okny ven na straně do chodby vedoucí k
tribunám. Materiálově i barevně prostor stejně tak
jako celou stavbu protkává linie sportu. Prostor je
rozčleněn ústředními schody do zóny více rušné s
barem (výdej jídel) a zóny klidové, která může
sloužit k relaxování ubytovaných sportovců. Bistro
by mohlo mít venkovní terasu, která využije nově
navržený vstup do objektu.

Vznik zimního stadionu
nadzemním podlaží nachází šatny sportovců,
vstupní hala a prádelna, počítá s renovací původních prostor. Nově by zde ovšem mohla přibýt
tělocvična, která může fungovat jako samostatně
pronajímatelná jednotka. Druhé podlaží v současné době slouží pro provoz stadionu, až na dvě
kanceláře je uzavřené za zdmi a lze do něj vstoupit
pouze přes prostor tribuny. Je zde umístěno kapacitní sociální zázemí, které by zůstalo na svém
místě, zbytek patra by se ovšem výrazně změnil.
Projektová dokumentace (PD) navrhuje otevření
schodiště v rámci nového bistra, čímž se patro
propojí s ubytovnou a vstupní halou. Další tři podlaží již patří ubytovně, momentálně jsou zde tři
typy ubytovacích jednotek, toto dělení by mělo
zůstat zachované z důvodu udržení současné
ubytovací kapacity zařízení.
Fasáda
Střídmost a moderní design, tak by mohla vypadat fasáda budovy. Výrazným prvkem fasády by
měl být horizontální okenní pás, za kterým se
nachází prostor bistra, naopak tělocvična, umístěná v přízemí na nároží bude akcentována vysokými vertikálními okny.
Pokoje
Pokoje jsou zastoupeny třemi různými typy, které
PD upravuje tak, aby lépe splňovaly současné
nároky. Nejvýrazněji se ve všech typech pokojů
promění sociální zázemí. Pro odlišení jednotlivých
pokojů, tedy i sekcí, projektanti volili tři různé
základní barvy - žlutou, zelenou a modrou, v těchto barvách budou pokoje také jednoduše zařízeny.

Bistro
Prostor bistra obklopuje centrální schodiště vedoucí ze vstupní haly do prostoru ubytovny, zároveň navazuje na tribunu haly. Bistro by mělo funArchitektonické řešení ubytovny
govat pro sportovce ubytované v ubytovně
Architektonické řešení ubytovny, kde se v prvním (snídaně, atd.), pro příchozí sportovce anebo pro
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První umělá ledová plocha byla v Lovosicích
dokončená v létě 1967. Na jejím zastřešení se
začalo pracovat v roce 1970. Finanční stránku
věci zaštítil národní podnik Severočeské chemické závody. Stavba trvala od března do listopadu.
Původní šatny a fotbalová tribuna byly zbourány.
Byly zabudovány patky a střecha byla smontována na zemi. Střecha měla rozměr 75 x 75 metrů
a tvořil ji prostorový vazník o váze 230 t, který
byl pomocí 8 jehel zvednut a posazen na 16
ocelových nosných sloupů. Stavbu střechy zajistili pracovníci Pozemních staveb Gottwaldov.
Díky popularitě hokeje ve městě se do stavby
zapojilo velké množství dobrovolníků a již
v listopadu byl stadion slavnostně otevřen. Podle knihy Františka Frühaufa: Lovosice v minulosti
i přítomnosti stálo zastřešení zimního stadionu
6 313 000 Kčs.
Foto archiv Josefa Lízla (stavba ubytovny)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Aktuality

Zimní stadion je opět v provozu, sezona začala 12. října
Pro zimní stadion v Lovosicích nebyla sezona 2018 / 2019 příliš příznivá, pro veřejnost byl otevřen 2. října, ale již 17. prosince 2018 ho postihla
závažná havárie a jeho provoz byl ukončen. Při havárii došlo k prasknutí titanových desek výměníku a k následné kontaminaci solanky čpavkem.
Po více jak půl roce je zimní stadion opět zprovozněn, pro veřejnost byl otevřen v sobotu 12. října 2019.
Chlazení ledové plochy bylo původně prováděno nepřímým způsobem
pomocí teplonosné látky, kterou je
právě solanka. Výparníky z roku
2003, kde docházelo k přenosu tepla,
byly dle technické specifikace na
pokraji životnosti. Ve velmi špatném
stavu bylo i další zařízení a to především kanál vedoucí ze strojovny chlazení na ledovou plochu. Pro opravu a
repasování technologie chlazení bylo
částečně využito původní funkční
zařízení. Kromě něj byla strojovna
vybavena novým deskovým výměníkem pro nové chladicí médium a
celým komplexním systémem využití
odpadního tepla a odpadní vody ze
sněžné jámy. Požadovaný chladicí
výkon a teplotní úrovně byly převzaty
z původní specifikace chladicího systému a skutečných provozních hodnot. Chladicí zařízení bylo vybaveno
dvěma šroubovými kompresory, z
nichž každý pracuje samostatně.
„Jistým pozitivem na celé záležitosti
je, že solanka byla vyměněna za ekologičtější chladicí médium. Její likvidace je velice nákladná, z toho
důvodu se v původním projektu
(pozn. z roku 2018 – ještě před havárií) počítalo s jejím dalším použitím,
což je nyní nemožné,“ uvedl Stanislav
Hruza, ředitel Technických služeb
města Lovosice.
Havarijní situaci řešila na začátku
letošního roku Rada města Lovosice
a jako nejlepší variantu nakonec
vybrala vybudování nové dvoupatrové přístavby a přesunutí strojovny

chlazení do vyššího z nich. A to na
základě doporučení odborné firmy
Refri systémy s.r.o., se kterou město a
technické služby dlouhodobě spolupracují a která se systémy na zimním
stadionu zabývala již v minulosti.
Druhé nadzemní patro bylo zvoleno
z důvodu rizika povodní. Pro přesun
chlazení bylo do rozpočtu na rok
2019 vyčleněno téměř 9 mil. Kč.
Toto řešení bylo zastaveno vodoprávním úřadem z důvodu lokace v
aktivní záplavové zóně, kde není
možné stavět žádné nové objekty a
to včetně přístaveb. „Bylo rozhodnuto, že dojde k opravě systémů, tak
aby byl na podzim zajištěn provoz, a

současně se bude hledat nové řešení
přesunu technologie a to v rámci
vnitřních prostor budovy,“ sdělil starosta města Milan Dian. Oprava systému chlazení zimního stadionu stála
téměř 2 400 000,- Kč (s DPH) a zajistila ji firma Refri systémy s.r.o.
Havárie nebyla první závadou chladicího zařízení. Potíže provázely také
sezonu 2016 / 2017. Provoz kompresorů byl problematický a vyžádal si

několik nenadálých oprav ještě v
průběhu sezony. V letní pauze (2017)
město nechalo vadný systém opravit.
Repasování spočívalo především v
opravě kompresorů, náhradě vodou
chlazených kondenzátorů za odpařovací a v dodávce a montáži technologie. Součástí oprav systému byla dále
náhrada stávající detekce úniku čpavku, vyměněn byl vadný spínač průtoku solanky a čerpadlo solanky. Do
odstranění havarijního stavu bylo z
rozpočtu města v roce 2017 investováno více jak 2,2 mil. korun.
Zimní stadion je zpravidla v provozu
zhruba od přelomu září a října až do
března. Náklady za sezónu se pohybují kolem 4 milionů korun. V těchto
nákladech jsou zahrnuty: energie,
materiál, ale také opravy a udržování
nebo mzdové náklady zaměstnanců.
Provoz je hrazen z výnosů pronájmu
ledové plochy, vstupného za veřejné
bruslení a z rozpočtu města. Hlavní
část nákladů, zhruba ¾, hradí město
Lovosice.
Zimní stadion Lovosice se pro veřejnost otevřel v sobotu 12. října. Veřejné bruslení bude probíhat o víkendu
(každou sobotu a neděli) od 13 do 15
hodin. Ceník: Dospělí 50 Kč / 2 hod;
Děti 25 Kč / 2 hod; Doprovod 10 Kč /
2 hod.
(ik)

Proč je pro město výhodné vzít si úvěr

Finanční úvahy o tom, zda si má město vzít nebo nevzít úvěr, jsou někdy
zbytečně plné emocí. Důležité hned na úvod je, aby bylo zadlužení smysluplné a bezpečné. Lovosice sice nemají finance v úplně špičkové kondici, ale
to bylo právě způsobeno vysokými provozními náklady, které byly vyvolávány zejména špatným stavem majetku. Majetek ve špatném stavu má
nejvyšší provozní náklady a neslouží dobře svému účelu. Město by mělo na
začátku rozhodnout, zda příslušnou věc opravdu chce nebo ne. Když chce,
tak pořádně. Polovičatá a provizorní řešení bývají ta nejhorší a nejdražší.
Pak nastupuje vyřešení finančního zajištění investice či opravy. Současná
situace je taková, že jednak jsou města v daleko lepší finanční dimenzi
možností, než tomu bylo ještě v roce 2012, a běžná je situace, kdy využívají
velmi levné úvěry. Využitím levných úvěrů města dokáží ušetřit miliony korun ročně.
Jak? Na to je jednoduchá odpověď. Jestliže si město půjčí za úrok běžný,
bude tento pod 2,5 % ročně. Cena stavebních prací stoupá aktuálně o cca
10 % ročně. Kdyby město zrealizovalo na úvěr třeba rekonstrukci ubytovny
před dvěma lety za 50 mil. Kč, nyní by mělo za sebou platbu úroku 2,5 mil.
Kč a na akci by ušetřilo 10 mil. Kč, protože o tolik by se mezitím projekt
zdražil. Navíc by mělo kvalitní zařízení s nižšími provozními náklady a mohlo ho naplno využívat. Za mě je otázka, zda jít do úvěru, jednoduchá. Město
si musí bedlivě hlídat svou finanční kondici, maximálně využít možností k
investicím a opravám do potřebného majetku. Dluhy mají být v budoucnu
ještě levnější a obyvatelé si zaslouží kvalitní majetek, a to zbavit se zdevastovaných skanzenů minulosti.
My často závidíme vyspělému západu, ale uvědomme si, že tam lidé platí
za hypotéky 1% úrok ročně a že by se tolik neposunuli nebýt možnosti
investovat hned i za cenu levného úvěru. Peníze nejsou a nebudou vzácné,
ty doby jsou pryč. Vzácná je invence a překonání překážek obludné byrokracie u všech projektů a záměrů a někdy je třeba překonat i odpor některých jedinců posouvat zemi a města do standardu moderního světa. To
není otázka peněz, ta je ložená i v tomto případě.
Ing. Luděk Tesař, ekonom
(Autor je dlouholetým bývalým zaměstnancem ministerstva financí a úřadu vlády,
poradce mnoha úspěšných měst a obcí od statutárních měst po malé obce. Je rovněž
externím konzultantem města Lovosice pro otázky financí a hospodaření.)

listopad 2019
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Inzerce

Boj za zdravé srdce a cévy

Stejně jako stárne náš zevnějšek, stárne i to, co skrýváme uvnitř. Výjimkou nejsou
ani naše cévy. Víte, kolik let je ve skutečnosti vašim cévám? Pružnost cév je ukazatelem toho, jak moc je naše tělo zanesené. Na vnitřní stěně cév se v průběhu života
ukládají tukové látky z krve a časem vytvoří tzv. aterosklerotické pláty. „Čím více
jsou cévy zanesené a tužší, tím vyšší vykazují cévní věk. V naší lékárně pacientům
změříme, jak staré jsou jejich cévy v porovnání se skutečným věkem, a můžeme tak
odhalit riziko případného vzniku kardiovaskulárních chorob,“ říká PharmDr. František Stáně, provozovatel a vedoucí lékárník Alphega lékárny „U Aeskulapa“ v Lovosicích.
Cévní věk totiž přímo souvisí s kardiovaskulárními chorobami, jako jsou například
ateroskleróza či infarkt myokardu. Velký vliv na stav srdce a cév má hladina cholesterolu. Pokud zvýšený cévní věk začneme včas snižovat, můžeme výskytu kardiovaskulárních chorob předejít.
Pro koho je měření určeno?
Na měření by se měli objednat zejména ti, kteří jsou vystaveni alespoň jednomu z
rizikových faktorů: zvýšený krevní tlak, obezita a diabetes II. typu, kouření, genetická dispozice (některý z rodičů prodělal infarkt či mozkovou příhodu), období po
přechodu u žen.

Měření bude probíhat ve dnech 18. – 22. listopadu 2019 a je
třeba se předem objednat.

listopad 2019
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Fotostrana

Kulturní říjen: Electroswing, Na stojáka! či košt piv

Electroswing—prvorepubliková párty
Taneční šílenství se spoustou zážitků až do rána
pod hlavičkou uskupení Electro Swing Allstars. Tak
vypadal prvorepublikový žánrový večer Electroswingu na sále LOVO Divadla. Celovečerní show s
dvěma DJ's, živou kapelou a tanečními workshopy
se z klasického repertoáru postupně přehoupla do
tanečního elektro modu, který si návštěvníci po
zbytek večera užívali ve stylovém outfitu, a zažili
tak příjemnou atmosféru prolínání časově - hudebního vnímání.

například svou medovinu a med, mohli návštěvníci
ochutnat domácí mošty nebo cider a zejména piva
vařená v okolí," říká Vojtěch Krejčí, ředitel Centra
kultury Lovoš. Několik druhů nabídl Podřipský
rodinný pivovar Ctiněves, pivovar Žatec, Hákův
parní pivovar Mlékojedy či pivovar Malastrana.

„Pivovary Kahan Most a Falkenštejn z Krásné Lípy
svou účast bohužel v den akce zrušily," doplňuje
Vojtěch Krejčí.
Večer nabídl i koncert písničkáře a moderátora
Rádia Beat Pepy Lábuse. Ve sklepích proběhla také
slepá degustace točených piv zástupci města a
kulturního centra, kteří iniciují znovuoživení vaření
piva v našem městě. Anonymní košt měl být prvním krokem k ujasnění představy, jak má lovosické
pivo v budoucnu chutnat.
Na stojáka
Nekonečný potlesk a salvy smíchu provázely
letošní představení one man show Na stojáka! ve
vyprodaném sále LOVO Divadla. Loni nás pobavili
Lukáš Pavlásek, Daniel Čech a Arnošt Frauenberg,
letošní aktérkou byla senzační komička a chansonierka Ester Kočičková, kterou doplnili dva muži,
Karel Hynek a Petr Vydra. Ti všichni se zasloužili
svými výstupy o bouřlivé výbuchy smíchu diváků a
dobrou náladu, kterou si každý z vystoupení odnesl.

Ve sklepě Pfannschmidtovy vily
se degustovalo pivo a jablečné dobroty
Pod názvem Podzimní slavnost piva a jablek se v
historických sklepech Pfannschmidtovy vily konal
košt lokálních, ale i vzdálenějších pivovarů, moštů,
ciderů nebo výrobků z medu. Místo ve sklepních
prostorách je již ozkoušené řadou vinařských akcí
a je oblíbené pro svoji nezaměnitelnou atmosféru
a unikátnost.
„Kromě Včelařství Staňkovi, které prezentovalo

Foto IWA Photo
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Jednotky
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. srpna do 15. října)

Poškození vozidla
17. 8. v 7:50 - řešení úmyslného poškození zaparkovaného osobního automobilu v ulici 28. října.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
18. 8. v 11:25 - řešení odložení použitého nábytku mimo vyhrazená místa
v ulici Krátká.
Fyzické a verbální napadení
Ve dnech 19. 8. v 19:00, 25. 8. v 12:45 a 28. 9. v 20:35 strážníci řešili fyzické
a verbální napadení v jedné z provozoven v ulici Osvoboditelů, na Václavském náměstí a v ulici Zámecká.
Poškození okna mateřské školy
28. 8. v 7:20 - řešení poškození okna mateřské školy v Resslově ulici střelbou ze vzduchovky.
Poškození cizí věci - sprejerství
10. 9. v 16:35 - řešení nedovoleného pomalování stěny v podchodu u Besedy.
Odcizení nádoby na bioodpad
20. 9. v 17:15 - řešení oznámení o odcizení plastové nádoby na bioodpad v
ulici Zámecká.
Podomní prodej
1. 10. v 16:45 hodin strážníci řešili oznámení o nedovoleném nabízení služeb v ulici Kostelní. Bylo zjištěno, že ze strany zástupce prodejce energií se
jedná o opakované jednání stejné osoby.
Znečištění veřejného prostranství
22. 8. v 9:30 hodin a 1.9. v 21:25 - uložení pokut kvůli znečištění veřejného
prostranství v ulici Žižkova.
Krádeže v marketu Billa
9. 9. a 3. 10. - uložení pokut osobám, které kradli zboží v supermarketu
Billa.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany
HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
(období od 1. července do 31. srpna)

6. 7. - Dopravní nehoda osobních automobilů Škoda Fabia a Chevrolet na
silnici č. I/247 mezi Chotěšovem a Radovesicemi. Nehoda si vyžádala dvě
zranění.
10. 7. - Únik zemního plynu v obci Poplze. Měřicím přístrojem byla zjištěna
koncentrace vyšší než 20 % dolní meze výbušnosti. Velitel zásahu nařídil
evakuaci okolních budov a zakázal jakoukoliv manipulaci s technikou na
místě zásahu. Evakuovány byly 4 osoby a jeden pes.
11. 7. Dopravní nehoda osobního automobilu, který naboural do stromu
mezi Siřejovicemi a Želechovicemi. Řidička byla transportována vrtulníkem
k ošetření.
18. 7. Překopnutá plynová přípojka v obci Milešov. Z důvodu nebezpečí
výbuchu hasiči evakuovali 7 lidí ze dvou rodinných domů v těsné blízkosti
úniku.
18. 7. Dopravní nehoda na dálnici D8. Osobní vůz Seat Leon combi se převrátil na střechu a uvnitř zůstala zaklíněná řidička. Dcera řidičky byla venku
z vozu a měla lehčí zranění (zlomeniny prstů na rukou). Dálnice byla zastavena v obou směrech.
20. 7. Dvě dopravní nehody. Nejprve hasiči vyjeli k nehodě dvou osobních
automobilů na křižovatce silnic 247 a 10406 v Lovosicích a následně k lehké nehodě dalších dvou osobních vozů. Nehody si nevyžádaly vážná zranění.
21. 7. Otevření bytu, ve kterém se měla nacházet 80letá žena. Vedoucí
zásahu rozhodl pro vstup přes okno pomocí nastavovacího žebříku. Uvnitř
byla nalezena žena bez známek života ležící na posteli. Na místo byl povolán koroner.
26. 7. Dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu na silnici I/15
za obcí Třebenice ve směru na Most. Řidič osobního vozu vjel při předjíždění do protisměru. Jednotka PS Lovosice provedla pomocí hydraulického
vyprošťovacího zařízení roztažení karoserie a uvolnění zaklíněné osoby.
Následná resuscitace byla neúspěšná a řidič zemřel.
8. 8. Požár skládky SONO v k.ú. Želechovice. Jednalo se o požár odpadu na
ploše cca 50x30 metrů. Likvidace se zúčastnilo celkem 14 hasičských jednotek a ukončena byla 10. srpna.
18. 8. Požár stodoly v Malých Žernosekách. Zásahu se zúčastnilo pět hasičských jednotek. Majitelka domu se ve snaze zabránit škodám na domě
nadýchala zplodin a byla převezena do nemocnice.
23. 8. Dopravní nehoda v ulici za tratí v Lovosicích. Jednalo se o dopravní
nehodu dodávky, která nedala přednost osobnímu vozidlu, a došlo k jejich
střetu. Řidič osobního automobilu Škoda Octavia při nehodě utrpěl lehké
poranění ruky, spolujezdkyni, která si stěžovala na bolest krku a na hrudi,
byl nasazen krční límec. Řidič dodávky a jeho spolujezdkyně nebyli zranění.
27. 8. vyjeli hasiči k požáru odpadního koše v ulici Školní v Lovosicích. Po
příjezdu již byl koš uhašen svědomitými místními občany. Děkujeme za
aktivitu.
29. 8. Požár skladu firmy Glanzstoff Bohemia s.r.o. Na místo vyjelo 14 jednotek (dobrovolných i profesionálních). Plameny zachvátily halu o rozměrech cca 10x25 m, kdy přední část haly měla zřícenou střechu a obvodové
zdivo. Vzhledem k velkému žáru byly ochlazovány okolní objekty.
Lukáš Balaštík, velitel stanice

1. adventní koncert

Vystoupí sopranistka Dana Krausová za doprovodu
Ester Godovské. Přijďte si s námi zazpívat koledy
a vánoční písně: 30. listopadu v 17 hodin v Mírovém kostele
CČSH ulice K. Maličkého Lovosice. Děti dostanou malé dárky od Mikuláše.
Další adventní koncerty v Mírovém kostele:
7. 12. In Flagranti, 14. 12. Red Leaf a 21. 12. Karavana.

Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala hlídce městské
policie, která mi dne 8. října 2019 poskytla pomoc
včasným zákrokem. Věra Hilbertová, Teplická ulice.
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Skauti z Lovosic na akci v USA
Na přelomu července a srpna se v USA konalo 24. Světové skautské
Jamboree.

Jamboree je akce, na které se schází skauti z různých koutů světa a
pořádá se jednou za čtyři roky. No a
byla to opravdu světová akce. Zúčastnilo se jí na 40 tisíc skautů a
skautek z více než 150 zemí světa.
Každý světadíl tam měl své větší či
menší zastoupení. Výjimku tvořila
pouze Antarktida, i když právě na
Jamboree jsme se dozvěděli, že i na
Antarktidě skauting může fungovat
a taky že tam funguje. No a my z
Lovosic jsme tam byli také.
Heslem českého kontingentu bylo
Unbreakable (v překladu Nezlomitelný). Toto heslo mělo za cíl přiblížit
historii českého a československého
skautingu úplně všem, ať už šlo o
Jihokorejce, Kanaďana, Bolivijce nebo třeba Australana. Všichni, kteří
měli zájem poznat Českou republiku,
dozvědět se, kde leží, co je její národní jídlo, typické české tradice a
jak je praktikován skauting v ČR,
měli skvělou příležitost v českém
Expo stanu. Jeho návštěvníci, kterých
byl stan věčně plný, si tam mohli
vyzkoušet výrobu klasických kožených českých turbánků, které nám
skautům slouží k sepnutí skautského
šátku a pro nejednoho skauta jsou i
předmětem sběratelské vášně. Mohli
si pomocí moderních technologií
prohlédnout ve 3D prostoru typické
české skautské letní tábořiště. Dokonce byli seznámeni i s českou
klasikou, jakou je Krteček.
Naopak my jsme navštěvovali Expo
stany ostatních států a nasávali tamní atmosféru celosvětové myšlenky
skautingu, která tam byla všudypřítomná. Je totiž strašně super pocit
potkat někoho úplně cizího z druhého konce světa a mít si s ním hned o
čem povídat. Myšlenka toho, že
skrze skauting se dá propojovat svět,
poznávat nové kultury, porovnávat
své názory s někým cizím a navazovat tak i kontakty po celém světě, to

je to, proč má skauting smysl. Mně
se třeba podařilo navázat kontakt s
jednou z mála skautek, které pocházejí z Číny. Rarita je to především
v tom, že v Číně je skauting z politických důvodů zakázaný, a tak jsou
tito lidé nuceni skautovat pod jinou
národností. Chvíli jsem si s Yueming
Song povídal a dozvěděl jsem se od
ní, že skautuje pod Jižní Koreou, je jí
23 let, mluví pěti jazyky a teď od
října má v plánu studovat půl roku v
Praze na Karlově univerzitě. Na památku jsme si spolu vyměnili kontingentní skautské šátky.
Krom šátků, které se na Jamboree
již tradičně vyměňují ve velkém, si
tam děti vyměňovaly i nášivky a další
typické národní předměty. Pro některé bylo swapování, což je ono
vyměňování věcí, tak zábavné, že jím
dokázali trávit celé hodiny. Krom
toho ale bylo na Jamboree připraveno mnoho aktivit. Mohli jsme si
vyzkoušet potápění, jízdu na BMX
kolech, proletět se vzduchem na tzv.
Zip line, kterou vám nejlépe přiblížím asi jako velké ocelové lano, na
které vás připnou do sedáku a vy
pak letíte vzduchem až na jeho konec. Dále tam byla vybudovaná
umělá lezecká stěna, mohli jsme sjet
divokou řeku na raftech, střílet z luku
a z pistolí, zkusit si rybaření, paddleboarding a mnoho dalšího.
Z Jamboree jsme tak přijeli plni
nových poznatků, obohaceni o nové
kontakty a se spoustou nezapomenutelných zážitků. Zajímalo by vás
třeba o našem letním dobrodružství
i něco víc? Pak vás zvu na naši přednášku o cestování lovosických skautů na Jamboree a o našich poznatcích o USA, kde jsme navštívili New
York, Washington D. C. a Philladelphii, která se bude konat v sobotu 30. listopadu od 17 hodin v Lovo Café. Tímto jste všichni srdečně
zváni.
Vojtěch Hák „Sesmál“

Články, které se do vydání nevešly,
najdete na naší webové stránce
dnesek.lovosice.com
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3. vítání občánků v Lovosicích
Dne 10. října proběhlo v Pfannschmidtově vile třetí letošní vítání
občánků. Obřad vedl radní Milan Šramota s matrikářkou Hanou
Boučkovou. Svým vystoupením obohatily slavnostní akt děti
z MŠ Terezínská. Foto: Foto Trend

Zleva: Jan Vajdl, Tomáš Harvan, Daniel Toman a Tomáš Mojžiš.

Zleva: Thea Marie Ullmannová, Lada Prokůpková, Laura Kovaříková
a Radek Pospíšil.

Zleva: Sofie Brožíková, Sofie Lébrová, Jaromír Chmel, Johana Tůmová
a Barbora Matěnová.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace

• • • Vzpomínka na 17. listopad 1989 • • •

Napsala vlastní rukou paní Dagmar Hedánková, bytem Komenského 1, Lovosice, v prosinci roku 1989. Rukopis je uložen u kronikářky města.
Od 17. listopadu 1989 jsem byla v důchodu, a tak
jsme se dne 27. listopadu, v den generální stávky,
šli s manželem před 12. hodinou podívat do města, jaká je situace. Přesně ve 12 hodin houkaly
sirény a zvonily zvony. Potom jsme u kostela narazili na manifestační průvod s vlajkami a transparenty. V čele průvodu byl Agrochemický podnik,
a tak jsme se mezi jeho pracovníky, pro nás neznámé lidi, zařadili. Když průvod procházel kolem
MěNV, dav skandoval: „Vyvěste vlajku!“ Pak šel dál
na křižovatku k Besedě, byla otočka a šlo se zpět
k DELI. Tam se na průvod napojily další závody,
učiliště SCHZ a pracovníci SCHZ. Tam jsme se
setkali s bývalými pracovníky a přeběhli k nim.
Znova jsme pochodovali k Besedě, zpět k DELI a
opět na náměstí. Tam pochod skončil a začala
manifestace.
První mluvčí, přestože se namáhal, nebyl daleko
slyšet. Proto se vydala delegace na MěNV, aby jí
byla zapůjčena rozhlasová aparatura. MěNV je
zamčen, ačkoli je plně obsazen. Členové MěNV
naprosto neprojevili zájem, co se ve městě děje a
co od nich lid požaduje. Po delší chvíli byla delegace vpuštěna dovnitř. Vrátila se však s nepořízenou a vyřizovala vzkaz MěNV, že nás prosí, abychom nerozbíjeli výlohy, nevytrhávali dlažbu a
nepřevraceli auta. Všichni se tomuto vzkazu zasmáli, protože manifestace byla klidná, nic násilného se nedělo. Velikou solidaritu nakonec projevil
řidič sanitního vozu, který předjel před OÚNZ zubní a dal k dispozici svoje rozhlasové zařízení.
Tím umožnil, aby byli lidé informováni o všech
důležitých událostech, které probíhaly v Praze.
Pracovníci MěNV celou manifestaci sledovali za
záclonami, bylo je vidět osvětlenými okny. Manifestace skončila ve 13.30 hodin, aby se zaměst-

nanci SCHZ dostali zpět na pracoviště do 14 hodin. Bývalé spolupracovnice mi říkaly, jaký je v
SCHZ zmatek, jeden den se podepisuje rezoluce
jako výraz podpory Jakešovi, další den Urbánkovi.
Po ředitelské budově se lepí plakáty, které chodí
ředitel sám osobně strhávat. Manifestaci měli
zaměstnanci rozhlasem zakázanou, ale přesto
utekli a nevěděli, jaké budou důsledky. Nad branou závodu visel plakát: “Stávka není dialog.“
Další manifestace, „studentská“, byla tentýž den
v 16 hodin. Shromáždilo se sice méně lidí než v
poledne, ale náměstí bylo plné. Protože už bylo
šero a na MěNV se svítilo, začal dav skandovat:
„Předsedo, vylez!“ Delší dobu se nedělo nic, ale
když skandování nekončilo, vyšel z MěNV pan
Bauer, zaměstnanec SCHZ (a rovněž předseda
městského výboru KSČ v Lovosicích), a začal kuse
diskutovat. Na dotaz lidí, proč vedení MěNV nepřišlo ani v poledne, ani nyní k lidem, odpověděl
p. Bauer, že v poledne měl MěNV polední přestávku, obědval. Lidé to komentovali smíchem, že na
oběd potřebovali 1 a půl hodiny. Předák studentů
informoval o dění v Praze. Pak se přidali občané a
opět volali předsedu, který se bál dostavit. Nakonec to nevydržel a přišel. Lidé ho zahrnuli takovou
spoustou dotazů a poukazem na nepořádky ve
městě, že na to nestačil reagovat. Zato p. Bauer
začal rozčileně gestikulovat, ať si to prý lidé jdou
dělat na MěNV sami, když se jim to nelíbí. Ke
všem požadavkům lidí se stavěl negativně. Předseda i p. Bauer říkali v té době oblíbenou frázi, že
nebudou diskutovat na ulici, ať přijde několik delegátů na MěNV, tam se dá diskutovat. Na to ale
lidé nepřistoupili. Manifestace skončila asi v 18
hodin s tím, že další den se sejdeme opět v 16
hodin k „dialogu“, kde bude zapůjčena aparatura.

Další den si však komunisté z SCHZ udělali již v 15
hodin „trucmanifestaci“, o níž jsme nevěděli, protože skončila před 16. hodinou.
V 16 hodin začala manifestace, tentokrát ozvučená. Jakási tribuna byla na chodníku u OÚNZ zubního odd. a lidé stáli na náměstí a na ulici. Na
žádost manifestantů přislíbil SNB, že odkloní dopravu Gottwaldovou ulicí. Pár vozů i autobusů tak
projelo, ale pak už byla silnice v normálním provozu, SNB to prý nezvládl. Na manifestaci hovořili
nejen studenti, ale i jiní občané. Studenti z Prahy
líčili, jak přišli požádat vedení SCHZ, aby směli
promluvit k pracujícím a informovat je o 17. listopadu v Praze. Nejprve je do závodu nechtěli vpustit a nakonec po 2 hodinách jednání s ROH, KSČ a
vedením podniku odešli s nepořízenou. Potom na
manifestaci vystoupili další občané, ale p. Bauer a
zástupci KSČ, kteří chodili okolo, se už k žádnému
„dialogu“ nehlásili. Když už manifestace končila,
přijeli bratři Neckářovi a opět informovali o brutálním zásahu v Praze a co následovalo. Nakonec
zazpíval Václav Neckář asi 2-3 písně. Závěrem
zazněla hymna, která manifestaci ukončila.
Ve dnech, kdy byla situace ještě velmi napnutá a
nevědělo se, jak všechno dopadne, jediné budovy
ozdobené státní vlajkou byly OÚNZ - zubní, OÚNZ
- hlavní budova a Centrální školní jídelna. Ostatní
budovy byly bez vlajek. Velice záslužnou práci
během bouřlivých týdnů v listopadu a prosinci
vykonával mladý vedoucí Zeleniny (naproti
MěNV), který lepil veškeré letáky zevnitř svého
obchodu na výkladní skříně. Lidé tak byli informováni a komunisté nemohli letáky zničit. Také vedoucí Snahy projevil aktivitu, když ve své výloze
nechal na televizi běžet videozáznam ze 17. listopadu 1989.

Šance vyrazila do Krušných hor

V polovině září jsme vyjeli jako
tradičně každý rok na prodloužený
víkend. Tentokrát jsme si pro náš
výlet vybrali penzion Lenka, který se
nachází v krásné přírodě Krušných
hor. Pobytu se zúčastnili klienti denního stacionáře s rodinami a zaměstnanci Šance Lovosice, z.s.
Počasí nám přálo, a proto jsme nejvíce času trávili na čerstvém vzduchu. Kromě sběru hub, procházek a
výletů do okolí jsme zažili jízdu parní
lokomotivou z německého Oberwiesenthalu do Cranzahlu. Tento výlet
byl velmi okouzlující a všem se velice
líbil. Dále pár odvážlivců letělo na
atrakci Fly line z Fichtelbergu, nejvyšší hory německé části Krušných
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hor. Večery se nesly v duchu přátelské atmosféry za doprovodu hudby,
zpěvu a tance. Kromě zábavy absolvovali všichni zaměstnanci povinné
školení, které vedla lektorka Jana
Prudká. Tímto jí ještě jednou velice
děkujeme za vstřícnost a ochotu.
Dále děkujeme městu Lovosice, které nám na náš pobyt přispělo prostřednictvím dotačního titulu Sport a
volný čas. Dalším sponzorem byla
Lovochemie a Preol, a to prostřednictvím jejich grantu, také jim patří
náš dík.
Pobyt se velice vydařil a všichni se
již dnes těšíme na to, že příští rok
budeme moci opět někam vyrazit.
Jana Nováková, Šance z.s.
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Gymnázium hostilo mezinárodní studentskou konferenci
Středoškoláci i učitelé celkem z pěti evropských zemí (Česko, Švédsko, Itálie, Francie a Portugalsko) se stali účastníky nedávné mezinárodní
konference, kterou připravovalo lovosické gymnázium v rámci realizované mobility mezinárodního programu ERASMUS+.
Účastníky setkání přivítala hlavní koordinátorka
celého projektu Agneta Blücher ze švédského
Östersundu a starosta města Milan Dian. Přítomní
poté čile diskutovali (jednacím jazykem byla angličtina) s některými pozvanými osobnostmi z
oblasti české vědy, výzkumu, podnikání, politiky či
umění, i když mezi nimi byli i cizinci, kteří zamířili
před časem do Česka a ve svém profesním oboru
se výrazně prosadili. Všichni hosté (Petra Procházková - novinářka, humanitární pracovnice, Pavla
Eliášová - vědecká pracovnice, Hasan Mezian lékař a politik, Vladimír Gončarov - sólista ústeckého baletu, Vladimír Lažanský - podnikatel, majitel
zámku Chyše a Samir Al Saadoon – lékař) vyjádřili
studentům z celé Evropy velké uznání za jejich
aktivitu, přístup i projevovaný zájem.
Jednotlivé výpravy čekal na Lovosicku pětidenní
blok, vedle samotné konference to značilo i pestrý
poznávací program ve městě, okolí a celém regionu. „Účast je pro naši školu prestižní záležitostí a
pro Lovosice je to bezesporu vhodná prezentace.
Děkuji i našemu školnímu koordinátorovi a studentům, zhostili se celé věci opravdu se ctí, noví
přátelé ze zahraničí odjížděli spokojeni," uvedl
ředitel školy Marek Bušek.
Foto Kamila Tylová

České korunovační klenoty přiblížil
zájemcům Petr Kroupa

V rámci Týdne seniorů se v úterý
8. října v sále lovosické knihovny
uskutečnila přednáška o korunovačních klenotech. Pro početné návštěvníky nejen z řad seniorů přednášel
lektor nadmíru povolaný, Petr Kroupa, ředitel odboru památkové péče
Kanceláře prezidenta republiky, který
se loni zúčastnil přípravy výstavy
České korunovační klenoty na Hradčanech. Klenoty zde byly poprvé
vystaveny v nové vitríně umožňující
návštěvníkům obdivovat zejména
svatováclavskou korunu ze všech
stran. Uviděli tak poprvé i zadní
stranu koruny, kde je na čelence
osazen intenzivně modrý a velice
drahocenný safír, původem ze Srí
Lanky (patří mezi největší modré
safíry na světě). Byla zde vystavena
přilba sv. Václava, jeho zbroj a meč,
užívaný při korunovačních ceremoniálech českých králů, což připomenulo historický vznik samostatného
českého státu, který naši předci založili před 1100 lety a museli jej uhájit
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se zbraní v ruce.
České korunovační klenoty jsou
souborem předmětů ze sbírky Svatováclavského pokladu a sloužily jako
odznaky (insignie) vlády a moci českých králů. Udělovaly se při korunovaci a byly panovníkovi pouze půjčeny. Korunovační klenoty jsou symbolem české státnosti.
Korunovační klenoty se vystavují
jen za zvláštních okolností, většinou
při příležitosti volby českého prezidenta. Klenoty jsou většinu času
ukryté v těžko přístupné Korunní komoře opatřené sedmi zámky, která
se nachází v kapli sv. Václava. Přebývají v trezorové skříni, která se odemyká sedmi klíči. Kromě prezidenta
je drží premiér, předsedové obou
komor parlamentu, pražský primátor,
pražský arcibiskup a děkan svatovítské kapituly.
(hz, foto Zdeňka Černá)

Celou verzi článku najdete
na webu dnesek.lovosice.com

Týden knihoven v Lovosicích

Knihovna - nevidomí - vodicí psi jde to dohromady? V Lovosicích už
několik let ano. Zrakově postižení
manželé Krajíčkovi a Kateřina Vosyková se svými čtyřnohými parťáky
se často zúčastňují zdejších přednášek a besed. Většinou jako pozorní
posluchači, ale občas je najdete i na
místě přednášejících; malé i velké
návštěvníky knihovny seznamují s
různými aspekty života beze zraku.
Pro Týden knihoven 2019 připravili
tři soutěžní odpoledne pod názvem
Tyflohrátky aneb Hrajeme si poslepu. Na děti čekaly různé disciplíny,
za jejichž splnění dostávaly body. Ty
pak při odchodu směňovaly za sladké odměny, věnované knihovnou.
Napsat do šablonky adresu a krátký vzkaz, nakreslit obrázek a podepsat se, vybrat z mísy s hráškem a
čočkou co nejvíce knoflíků, roztřídit

hmatové obrázky - to vše s klapkami na očích - to byla spíš hravá část
soutěže. Ve vedlejší místnosti už
čekaly úkoly týkající se jak života
nevidomých, tak čtenářských dovedností. Uměli byste rozluštit název
knížky napsaný bodovým písmem,
určit autora a pak ještě správně
knížku vyhledat v regálu? Dali byste
dohromady slavné literární dvojice a
dokázali byste jejich jména napsat
na slepeckém stroji? A co rozluštit
název předmětu a ten pak po hmatu
vyhledat v "kouzelném pytlíčku"?
Víc než padesátce dětí se to dařilo.
A když se navíc mohly pomazlit s
vodicími pejsky Aronkem a Cedrikem a popovídat si o nich, není
divu, že se některé děti do Dětského
oddělení lovosické knihovny vracely
každý den, třeba jen na chvilku.
Stanislava Krajíčková a Zdeňka Černá

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 1. prosince
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Sport

3. místo na Labském poháru
patřilo Lovosicím

Mladí karatisté vybojovali
dvě zlaté medaile

V závěru září se u Ústí nad Labem uskutečnily pravidelné závody jachet.

Mezinárodní soutěž 51. Grand Prix North Bohemia Hayashi Cup 2019
v karate proběhla nově na zimním stadionu v Ústí nad Labem.

Závodů se koná v průběhu roku
zhruba deset. Lovosický klub se
účastní 6-8 z nich. Závodištěm je
řeka Labe od Roudnice po Ústí nad
Labem. V dobách minulých se závodilo dokonce až do Drážďan. To
však neumožňuje současná splavnost řeky a lodě, které oproti minulosti mají hluboké kýly. Jen pro přiblížení je třeba uvést, že za každý
závod dostává tým určitý počet
bodů, které jsou poté započítávány
do celkového Severočeského poháru. Nejprestižnějším závodem je
Česká brána, což je etapový závod
fungující od roku 1952.
Snad netřeba připomínat, že jachting má v Lovosicích bohatou tradici. To by ostatně vydalo na samostatný článek, který bychom jistě
v některém z příštích čísel uvítali.
V současnosti Jacht club Lovosice
disponuje kvalitní základnou co do
počtu lodí i zázemí. Co však chybí,
je mládež, která by se tomuto odvětví systematicky věnovala. Je to
ovšem dáno tím, že sport je natolik
komplexní a fyzicky i finančně náročný. Budoucí naděje je ale myslím
ukryta v dětech a vnoučatech současných jachtařů.
Ale zpět k závodu samotnému.
Počasí připomínalo tropické krajiny
jako mnohokrát tohoto roku. Chvíli
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se proto muselo čekat na tolik potřebný vítr. Tzv. Labský pohár se
jezdí každoročně. Plavidla jsou ve
společné třídě (což znamená, že
není určena velikost ani výtlak lodě)
a zhruba 3km trať prověří schopnosti posádky. Závodů se účastnilo 13
lodí s jedno až tříčlennou posádkou
(kapitán, kosatník, zadák). Po třech
rozjížďkách byl závod odstartován.
Účastníci z jachtařských klubů z Ústí
nad Labem, Duchcova a Lovosic jsou
na Labi jako doma, a tak byl závod
poměrně vyrovnaný. Pro první a
druhé místo si nakonec dojeli závodníci z Ústí nad Labem. Lovosické
barvy hájilo několik týmů, z nichž
nejlepší tým ve složení Jiří Novotný
st., David Tesař a Jiří Novotný ml.
obsadil pěkné 3. místo.
Na 5. postu skončili Ivo Joachimsthaler, Stanislav Šuma ml. a Milan
Dian, 9. místo vybojovali Jaroslav
Pouva a Daniela Pouvová a i 10.
příčka patřila Lovosicím, a to Dušanu
Novákovi a Petru Dastychovi. Ve
sportu však stále platí ,,není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se.“ Jachtařský
sport je náročný v mnoha směrech,
ať vezmeme nároky na loď, řízení,
kvalitu plachet či souhru týmu. Pro
příště tedy přejeme všem našim
týmům dobrý vítr do plachet a tolik
potřebné štěstí.
(rys)

Sjelo se na 700 očekávaných soutě- Výsledky lovosických závodníků:
žících z Evropy, Indie či Saudské
Arábie. Nejpočetnějšími kategoriemi
1. místo:
byly tradičně kata a kumite žactva.
Iveta Vondráková (kata U10)
Lovosičtí závodníci poměřovali svou
Kata tým U14 (Foriš, Zita, Bednář)
přípravu nejčastěji se soupeři z Ukra2. místo
jiny, kteří měli v těchto kategoriích
Zuzana Vondráková (kata U10)
převahu.
Adéla Čepičková (kumite U14 -50kg)
Domácí pořadatelský klub SKR
3. místo
Sport Union nakonec vybojoval celNela Červená (kata U10)
kem krásných 21 medailí (lovosické
Kata tým st. žákyně (Vondráková,
středisko bylo 7x na bedně), které
Červená, Vondráková)
přebírali vítězové z rukou přítomné- Laura Husáková (kumite jun. -53kg)
ho primátora města Ústí nad Labem
Petra Nedvědického, Josefa Sechov- Rachmy (prvního mezinárodního
ce (zakladatele mezinárodních VC instruktora karate pro Severočeský
Josef Rajchert
karate v Ústí nad Labem) a Soebaja kraj - 1974).

Z Národního poháru si lovosičtí
závodníci přivezli 10 medailí
Druhé kolo Národního poháru ČR v karate žactva (s postupem
na mistrovství ČR) v Hodoníně obsadil SKR Sport Union dvanácti
závodníky a vracel se s deseti medailemi.

„Pro velkou vzdálenost do místa
konání jsme nasadili jen třetinu závodníků, chuť si spravíme na třetím
kole v Mariánských Lázních. Přestože
nás však bylo jen dvanáct, téměř
každý v této soutěži bodoval,“ sdělil
šéftrenér Josef Rajchert.
Kategorie mladších žákyň v disciplíně bojových sestav kata byla jasnou
parketou mladých závodnic SKR.
Obsadily všechny příčky. První místo
vybojovala Zuzana Vondráková, stříbro N. Pracnová a bronzy K. Nývltová s N. Červenou. Stejně tak se předvedl i v kata tým Vondráková - Nývltová - Pracnová. I zde zacinkalo zlato. Děvčatům se dařilo i v kumite, a

to N. Červené druhým a N. Pracnové
třetím místem.
Starší žáci ve složení Foriš, Zita a
Bednář si tentokráte sáhli jen na
bronz. „Kata zaznamenala v posledních letech velký početní nárůst
závodníků - specialistů, kteří šli rychlostně i silově hodně nahoru. My
soutěžíme i ve druhé disciplíně
(kumite), což trochu výkonu kata
škodí, ale dokážeme se i tak prosazovat,“ odglosoval výsledky Rajchert,
který čekal medaile i od starších
žáků, kterým se tentokráte nedařilo.
Po kata si vybojoval zlatou medaili
v kumite do 45 kg Kimi Zita a Jan
Bednář stříbro do 45 kg.
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Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •

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

Tajenka z říjnového vydání: Jaromír Kozlík, čestný občan města Lovosice
Zastupitelé města 26. září 2013 jednohlasně
schválili udělení titulu Čestný občan města Lovosice PhMr. Jaromíru Kozlíkovi. Čestné občanství mu
bylo uděleno in memoriam za celoživotní zásluhy
v oblasti kultury, výtvarného umění a společenského života. Jaromír Kozlík je uznáván i v rámci kraje.
Byl nejen jedním z lovosických občanů uvedených
jmenovitě v knize Karla Misaře Periférie, ale i sám
autorem půvabného dílka Pohlednice z Lovosicka.
Jeho život byl zajímavý, složitý, ale také plný lásky
k rodině, přátelům a lidem vůbec, ke kultuře, k
přírodě a vlasti.
Jaromír Kozlík se narodil v obci Ředhošť pod
Řípem 6. dubna 1920. Mládí prožil v Litoměřicích,
kde i vystudoval gymnázium. Poté se nechal zapsat na Obchodní akademii v Praze. Bylo to v
onom nešťastném roce 1939, kdy byly zavřeny
české vysoké školy. Student Jaromír Kozlík byl
mezi těmi, kteří byli odvezeni nacisty do Ruzyně,
ale měl štěstí – byl brzy propuštěn. Válečná léta
strávil jako lékárenský praktikant u své sestry.
Po válce dostudoval během dvou let farmacii a
nastoupil do lékárny Na Rozcestí v Lovosicích. Dne
25. října 1947 se oženil a do Lovosic přivedl na
Rozcestí i svou ženu. V roce 1948 byla lékárna
znárodněna. Rodinný život se panu magistrovi
vydařil. V červnu 1949 se manželům narodil syn
Pavel, který provozuje praxi soukromého dětského

listopad 2019

psychiatra v Děčíně, a o tři roky později dcera
Petra, absolventka VŠE. Po zbourání lovosické
lékárny pracoval Jaromír Kozlík v Litoměřicích;
nejprve v lékárně U Matky Boží, později jako
okresní lékárník. V období „pražského jara“ v roce
1968 se stal členem Klubu angažovaných nestraníků (KAN) a tato „nežádoucí“ aktivita měla později
za následek jeho odvolání z funkce a zařazení do
funkce skladníka okresní lékárenské správy.
Výjimečné byly jeho kulturní zájmy: dlouhý čas
působil v ochotnickém divadle v Lovosicích a tato
aktivita později vyústila v dlouholeté členství v
porotě v rámci festivalů Libochovické divadelní
léto. Velmi intenzivně se zajímal o výtvarné umění
– mezi jeho přátele patřil např. Antonín Barák.
Hloubka znalostí v oboru výtvarného umění byla
ceněna i ředitelem litoměřické galerie Otakarem
Votočkem, který pana magistra často pověřoval
úvodním slovem při vernisážích. To zase zpětně
rozšiřovalo okruh jeho známých a přátel z uměleckých kruhů. V jeho rodině byly zavedeny návštěvní „čtvrtky“, kterých se zúčastňoval také tehdejší
lovosický kronikář František Frühauf. Duší kozlíkovských „čtvrtků“ byla paní Helena, která nejen
vytvářela z pozadí podmínky pro společenský
život, ale na jejích bedrech ležely také veškeré
rodinné povinnosti.
Kronika Lovosic, časté návštěvy litoměřického

státního archivu, vzpomínky „starých“ rodáků – to
byly pravděpodobně hlavní inspirační zdroje pro
nápad sepsat publikaci o Lovosicku. Knihu Pohlednice z Lovosicka vydal v září 1992 Městský úřad
Lovosice a vytiskla ji tiskárna Helioprint. Kniha byla
záhy po svém vydání zcela rozebrána. Svému
hlavnímu oboru věnoval pan Kozlík seriál Historie
lékárenství v našem regionu, který vycházel v týdeníku Nezávislý PROUD od prosince 1991 do
února 1992.
Manželé Kozlíkovi se v roce 1992 přestěhovali k
dceři Petře do Poděbrad; pan magistr byl v té
době již vážně nemocen a 28. listopadu 1993
zemřel. Je pochován na poděbradském hřbitově,
od ledna 2000 i se svou milovanou ženou. Byl to
opravdu vzácný člověk.
(hz)

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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