LOVOSICKÝ
DNEŠEK

PROSINEC 2019

Informační měsíčník města Lovosice • náklad 5 000 ks • do všech domácností ZDARMA • ročník 9 • číslo 12 • 1. prosinec 2019

SLOVO STAROSTY

VÝSTAVA PŘIVÁBILA DO MĚSTA ADVENT
Tradiční předvánoční výstava lovosického spolku Šance proběhla v Pfannschmidtově
vile od 25. do 29. listopadu. Opět tak předznamenala příchod adventu. Foto Radim Tuček
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Centrum kultury Lovoš
je komplet otevřené
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Spolek Úsměv=Zdraví
je druhý v republice
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Rozhovor

Jan Kryl vzpomíná
na svého bratra

www.mestolovosice.cz
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Vážení spoluobčané,
ačkoliv tomu venkovní teploty příliš nenasvědčují, blíží se opět
období adventu a
Vánoc. S koncem roku se dokončuje a
probíhá mnoho akcí,
o nichž se dočtete na následujících stránkách, ale zároveň se již
lidé ladí na atmosféru, kterou
všichni intenzivně prožíváme.
Kouzlo tohoto nejvýznamnějšího z evropských svátků, jež si v
sobě neseme od dětství, se
zintenzivňuje hromadným prožitkem. Význam pohanského a
poté křesťanského odkazu se
sice časem obrušuje, ale další
skryté hodnoty této tradice jsou
věřím v našich srdcích pevně
ukotveny. Se zrychlující se dobou však mnoho našich hodnot
i tradic devalvujeme, neboť jim
už nepřikládáme takovou důležitost, jak by asi bylo třeba.
Protože věci nevznikají náhodně
a k tomu, co má být kvalitní a
trvalé, je třeba čas. Tato nehmatatelná, ale přesto stále dražší
komodita určuje, jak budou
vypadat vztahy i další věci
v našich životech.
Pro mnoho lidí jsou Vánoce
jediným zastavením v jinak
hektickém roce. Tlak na výkonnost, flexibilitu, komfort a tím i
finance se stále zvyšuje. Musíme
zvažovat, které změny jsou
posunem kupředu a které nás
naopak oslabují či oklešťují naši
svobodu a přesvědčení. K tomu
všemu vybízejí svátky Vánoc a
konec roku. Doba kontemplace,
vzpomínání, zvažování a hodnocení. K tomu, abychom byli
spokojeni, musíme sami vyvinout úsilí. Ale zároveň nepodlehnout konzumu a lhostejnosti.
Vždyť dávat je krásnější než brát
a teď nemyslím jen věci materiální.
Užijte krásné Vánoce a vstupte
do nového roku se svými nejmilejšími v láskyplné atmosféře,
souznění a s požehnáním.
Milan Dian

Informace

Z historie Červeného
kříže v Lovosicích
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Centrum kultury Lovoš se otevřelo výstavou
časosběrných fotografií z průběhu rekonstrukce
Kompletně zrekonstruované Centrum kultury Lovoš je výsledkem silné vize vedení města. Cílem bylo vybudovat komunitní centrum
nejen pro město Lovosice, ale i pro celý region. Multikulturní a mezigenerační propojení centra je zde právě podporováno i designem.

Inspirací pro vizi města byly kavárny v USA, Francii, Německu a v neposlední řadě kavárna Káva
s párou v nedalekých Litoměřicích. Zde došlo k
bravurní rekonstrukci starého nádraží, která zachovává původní prvky, a přesto působí moderně
a zapadá do kontextu doby. Protože město též
zvažovalo rekonstrukci historické budovy, která
by znovu poskytla občanům široké spektrum
vyžití, spojovala generace a byla skutečně repre-

zentativní, bylo osloveno lifestylové studio Le
Patio, které realizovalo výše zmíněnou kavárnu.
Návrh nového designu centra přinesl čtyři velké
koncepční změny. Poprvé se propojily obě části
budovy nejen vizuálně, ale i fyzicky, chodbou. Dá
se tedy pohodlně projít z infocentra až přímo do
divadla. Vchod budovy se logicky přesunul na
hlavní třídu, do ulice 8. května. Vznikla nová grafická identita a centrum slouží všem občanům.

Proto bylo samozřejmostí ho udělat bezbariérové.
Byl dokončen projekt, který dnes ve své konečné podobě svým rozsahem a komplexností přesahuje regionální význam. Opravený multifunkční
prostor již naplňuje požadavky široké škály obyvatel i návštěvníků nejen z Lovosic, ale i z jiných
měst. Svou estetickou propracovaností, nebývalým kouzlem a atmosférou tak mění životy a vnímání návštěvníků.
(rys, foto tuc)

Školní družina v Sadech pionýrů dostane novou fasádu
Již za pár měsíců bude mít školní družina v Sadech pionýrů novou fasádu. V druhé polovině září město předalo staveniště zhotoviteli.
Opravy navazují na výměnu oken v minulém roce.

Budova školní družiny při 1. ZŠ
Lovosice v současné době prochází
rekonstrukcí. Současný stav fasády
byl již nevyhovující a neodpovídal
technickým ani estetickým nárokům.
V minulém roce došlo k výměně
oken. Během těchto prací se ukázalo,
že jsou dožilé klempířské prvky parapety. Také již došlo k degradaci
vrchní vrstvy omítek, a to hlavně
„věkem“.
Nyní byla tedy zahájena kompletní
oprava fasády. Budou opraveny
všechny narušené plochy, natažena
sanační omítka a po sjednocení podkladu se provede v celé ploše barevný vrchní nátěr. Kompletně se vymění parapety a spodní části svodů.
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Ostatní klempířské prvky budou
očištěny a v případě potřeby opraveny. Počítá se také s výměnou stávajících betonových dlaždic na podlahách teras za nový kamenný koberec. Součástí opravy fasády objektu
je i oprava dřevěného podbití střechy. Nakonec se provedou nové
nátěry kovového zábradlí terasy a
balkónu.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála společnost Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. z Litoměřic. Ukončení prací je naplánováno do 14 týdnů
od předání staveniště, tedy koncem
ledna. Cena veřejné zakázky je 1,11
milionu korun včetně DPH.
(pch, foto tuc)
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Odbory informují
Odbor životního prostředí

Technické služby města

Pasportizace stromů pokračuje

Provoz bazénu a zimního stadionu o svátcích

V rámci evidence dřevin v Lovosicích lze na některých stromech
spatřit štítky, které se odborně
nazývají arbotagy. Jednoduše řečeno, jedná se o označování
stromů v terénu, které provádí
např. posuzovatel či pracovník
města, který potřebuje stromy
lokalizovat.
Tento postup se provádí z toho
důvodu, aby nedocházelo k záměně se stromem jiným. K tomuto označování se používá unikátní číselná řada štítků. Ty se instalují na jeden hřebík a pomocí
kladiva se šetrně „zaseknou" do bělové části dřevního válce stromu. Arbotag se postupně, jak strom přirůstá, posunuje po hřebíku a nedochází k
zarůstání štítků.
Při štítkování je respektováno vhodné umístění na stromu. Štítek má být
dobře vidět pro potřeby pracovníka, ale zároveň by neměl „rušit" např.
návštěvníky v parku tím, že bude umístěn přímo u pěší cesty apod.
V současnosti mají Lovosice oštítkováných 1000 stromů, průběžně dochází k označování dalších.

Zimní stadion je běžně v provozu každou sobotu a neděli od 13 do 15
hodin. O svátcích si však můžete přijít zabruslit ve stejném čase každý den
od 25. prosince až do 5. ledna.
Provoz krytého plaveckého bazénu o svátcích:
23. 12. 7 - 21.30 hodin
24. - 26. 12. Zavřeno
27. 12. 8 - 21.30 hodin
28. 12. 11 - 18 hodin
29. 12. Zavřeno
30. 12. 7 - 21.30 hodin

31. 12. 9 - 15.30 hodin
1. 1. Zavřeno
2. 1. 9 - 21.30 hodin
3. 1. 8 - 21.30 hodin
4. 1. 11 - 18 hodin

Sociální služby města Lovosice (SSML)
V prostorách SSML a DPS uklízeli dobrovolníci

Základní i mateřské školy se zapojily do sběru kaštanů
V polovině listopadu skončil v Lovosicích sběr kaštanů, který organizoval
odbor životního prostředí Městského úřadu Lovosice. Do sběru se zapojily
2 základní a 3 mateřské školy, jejichž žáci ve svém volném čase nasbírali
přes 5 tun kaštanů (ZŠ Všehrdova 2.568 kg, MŠ Sady pionýrů 1.071 kg, ZŠ
Antonína Baráka 1.050 kg, MŠ Resslova 250 kg a MŠ Terezínská 125 kg).
Vše od škol odkoupili myslivci za cenu 2,-Kč/kg pro zajištění zimního přikrmování spárkaté zvěře, zejména zvěře srnčí, mufloní a dančí v honitbách
v Českém středohoří, především v honitbě Březina a Lesy Sever II. Nezanedbatelná je také úspora nákladů, které by město Lovosice jinak muselo
vynaložit za pracný a časově náročný úklid města.

Odbor tajemníka
Zastupitelstvo bude mít zasedání
V pondělí 18. listopadu se sešlo jedenáct dobrovolníků z firmy Mondelez.
Přišli, aby pomohli vytvořit hezčí prostředí a uklidit obě budovy před vánočními svátky. Celý den proto stěhovali nábytek v nově upravených administrativních místnostech, zametali listí a myli okna, aby bylo pro klienty
rozsvícení vánočního stromu příští týden o to svátečnější. Navzdory deštivému počasí zvládli v dobré náladě obrovský kus práce. „Je to první ročník
naší spolupráce. Jsme za ni velmi vděční a doufáme, že se dobrovolnické
Úřad bude na silvestra zavřený, knihovna celé svátky
dny stanou tradicí,“ řekl ředitel SSML Pawel Szymański. Pro klienty SSML
začne adventní čas 29. listopadu u vánočního stromu, který bude letos
Stejně jako v minulých letech bude městský úřad na silvestra zavřený, symbolicky umístěn mezi oběma budovami. Vystoupí skupina Severka
stejně tak Czech Point. Městská knihovna bude zavřená od 24. 12. do 2. 1. s dechovou hudbou a chybět nebude ani malé pohoštění.
Ve středu 11. prosince od 16 hodin se v sále staré radnice uskuteční páté
zasedání Zastupitelstva města Lovosice v roce 2019. Na programu bude
mimo jiné schválení rozpočtového provizoria na období od 1. ledna 2020
do schválení rozpočtu města pro rok 2020. Informace o programu budou
v zákonné lhůtě zveřejněny na úřední desce MěÚ Lovosice.

prosinec 2019
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Inovační centrum Ústeckého kraje přináší do regionu
nové příležitosti a pomáhá firmám růst a inovovat
Řešíte ve firmě, jak inovovat, kde vzít na vývoj nových produktů finance, máte podnikatelský nápad anebo už začínající či zavedenou firmu,
kterou chcete pořádně nastartovat? S tím vším vám pomůže Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK), které před čtyřmi lety založily společně
Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.
ICUK nepomáhá ale jen podnikatelům, snaží se o rozvoj a vytváření
nových příležitostí pro region. Už jste
slyšeli o autonomních autech – tj.
autech bez řidiče – a jejich možném
testování v Ústí nad Labem, anebo
otevřených datech či projektech
Smart City? To jsou všechno rozvojové projekty, na kterých se inovační
centrum v regionu nějak podílí ve
spolupráci s výzkumnou sférou a
dalšími institucemi, jako jsou Ústecký
kraj, CzechInvest, regionální hospodářské komory, Hospodářská a sociální rada a další.
Chytrá mobilita, chytrá města
Více než 120 pracovních míst vzniklo například v roce 2018 díky projektu spolupráce mezi Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně a společností
Valeo, který o rok dříve pomohl dohodnout a rozběhnout právě ICUK.
V projektu se na univerzitní půdě
vyhodnocují videa z jízd autonomních aut, což pomáhá při jejich
dalším vývoji. Spolupráce, která nadále pokračuje, pomohla otevřít
dveře pro další projekt, u jehož počátku stál ICUK – a sice studii proveditelnosti pro první testování aut bez
řidiče v reálném provozu v Ústí nad
Labem. Aktuálně má dotažení a realizaci projektu na starost také Inovační
centrum Ústeckého kraje.

Nejde přitom jen o tzv. autonomní
auta. „Naší ambicí je pojmout chytrou mobilitu jako celek a situovat ji
do regionu. Díky našim rozvinutým
tradičním odvětvím a novým mezioborovým přesahům se tady otevírá
prostor pro alternativní paliva, jako je
vodík, pro elektromobilitu i autonomní auta,“ doplňuje vizi ředitel
Inovačního centra Ústeckého kraje
Martin Mata.
„Chytrá mobilita potřebuje 5G sítě a
dobře pasuje k otevřeným datům a
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růst jejich obchodní a inovační výkonnosti.
„Program je postavený na švýcarském know-how a individuálním
vedení špičkovými experty s bohatými zkušenostmi a spolupracujícími s
Jihomoravským inovačním centrem,“
doplňuje Petr Freimann z Inovačního
centra Ústeckého kraje, které své
programy doplňuje také celou řadou
vzdělávacích a motivačních akcí.

Snímek z workshopu Produktové focení pro začínající podnikatele.
konceptům Smart City. Na to všechno se nyní s ICUK zaměřujeme a tam
budou pro nás partnery jak firmy a
výzkumné organizace, tak municipality,“ doplňuje ředitele ICUK první
náměstek hejtmana Martin Klika.
Uvedené projekty a vize by se brzy
měly zhmotnit pod zastřešující platformy Mobility Innovation Hubu a
Digital Innovation Hubu. Ty by měly
postupně přinést nové příležitosti,
služby, ale i infrastrukturu pro nově
přicházející i stávající firmy v regionu.
Pro vývojové projekty, ale i další
aktivity v regionu ICUK ve spolupráci
s krajem razí novou značku Ústecký
kraj #Nový start.
Inovační firma Ústeckého kraje
Už nyní má však ICUK místním firmám a podnikatelům co nabídnout.
Pro podporu inovací a motivaci
k jejich zavádění vyhlašuje společně
s Ústeckým krajem 2. ročník Inovační
firmy Ústeckého kraje. V ní se hodnotí inovace výrobků, služeb či technologií zavedené za uplynulé tři roky.
Přihlásit se do ní letos mohou zavedené malé a střední podniky a v
druhé kategorii pak začínající firmy
do tří let od svého vzniku. Kategorie
velkých podniků bude vyhlášena

příští rok a s kategorií začínajících
podnikatelů se každoročně střídá.
Přihlášky do soutěže bylo letos možné posílat od 16. září do 31. října. Na
vítěze v každé kategorii čeká 50 000
korun a možnost honosit se titulem
Inovační firma Ústeckého kraje pro
rok 2019.
„Soutěží chceme inovující firmy
zviditelnit, ukázat, že u nás v regionu
se dějí skvělé věci. Vedlejším efektem
je také motivace ostatních firem pro
inovace,“ doplňuje ředitel ICUK Martin Mata.
Jak financovat inovace
Zviditelňování inovativních firem
není to jediné, co může ICUK firmám
nabídnout. Už od svého založení
administruje, hodnotí i pomáhá žadatelům s konzultacemi v dotačním
titulu Inovační vouchery Ústeckého
kraje. To je finanční příspěvek až do
výše 199 000 Kč pro firmy v regionu,
které se pro své inovace rozhodnou
využít know-how výzkumných organizací. Příjem žádostí probíhá zpravidla v lednu a únoru a firmám proplatí
až 70 procent způsobilých nákladů.
Celoročně je také možné se hlásit
do programu pro zavedené firmy
s názvem Platinn, který je určený pro

Podaná ruka pro začínající
podnikatele
ICUK ale nemyslí jen na zavedené
firmy, své služby nabízí i začínajícím
podnikatelům a lidem, kteří mají jen
nápad na podnikání. Pro ně již třetím
rokem provozuje podnikatelský inkubátor Startup Go. Jde o zhruba čtyřměsíční vzdělávací program, který
nabídne dopracování a ověření byznys plánu, individualizované služby
specialistů, praktické workshopy i
pomoc s dotací pro začínající podnikatele či příležitost oslovit investory.
„Účastním se jako mentor řady
akceleračních programů po celé
republice. A byl jsem velmi mile překvapen kvalitou projektů v programu
ICUKu, v mnohém předčí celou řadu
pražských,“ přidává zakladatel několika úspěšných firem se zkušenostmi
ze Silicon Valley Filip Molčan z Děčína.

Aktuálně nejnovějším projektem
pro začínající i již zkušené podnikatele, zejména pak menší firmy a freelancery, je platforma Ústí Region
Coworks, která sdružuje coworkingová centra (sdílené kanceláře) v celém
kraji. Smyslem je coworky v regionu
více zviditelnit, nabídnout jim vzdělávací program i prostor pro výměnu
zkušeností a kontaktů.
Co vše Inovační centrum dělá
a jak se s ním spojit, najdete na
webové adrese www.icuk.cz
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Úsměv=Zdraví je druhým nejlepším seniorským klubem
Projekt SenSen (Senzační senioři) ocenil již posedmé výjimečné seniory a seniorské kluby z celé republiky.

Seniorkou roku 2019 se stala Lidmila Pekařová z
Pardubic, první místo v kategorii Nejlepší klub
získalo Společenství vdov a vdovců ze Zlína. Do
Zlaté síně SenSenu vstoupil chirurg Pavel Pafko.
Cenu Senior roku vyhlašuje projekt SenSen Nadace Charty 77 a jejím cílem je upozornit širokou
veřejnost na nejstarší spoluobčany, kteří i přes
svůj věk zůstávají aktivní, zapojují se do dění kolem sebe a obětavě a nezištně pracují pro druhé.
Letos nezávislá porota vybírala z celkem 104 nominací.
Druhá místa v kategorii Nejlepší klub udělila
porota dvě, a to Klubu seniorů číslo 8 v Mostě a
Klubu Úsměv=Zdraví z Lovosic. Úsměv patří mezi
dlouholeté členy projektu SenSenu. Jeho členky
rády vždy pomohou, naučí a rozdělí se o své zkušenosti. Hlavním posláním klubu je podpora zdravého životního stylu. Vyniká ale především úsilím,
které věnuje prevenci závažných onemocnění –
zejména rakoviny prsu. Úsměv pracuje pro seniory
z Lovosic i okolních obcí. Spolupracuje i s dalšími
spolky, kde učí samovyšetření prsu, a jeho proškolené edukátorky pravidelně školí na středních
školách v Lovosicích a dalších školách Litoměřicka. Největší zásluhu na výborném umístění (již
podruhé) má vedoucí Úsměvu Libuše Žamberská,
která akce nejen organizuje a vymýšlí, ale stará se
i o jejich propagaci a přihlášení do projektu SenSen. Patronát nad cenou Senior roku převzala i
v letošním sedmém ročníku herečka a filantropka
Simona Stašová. Vyhlášení laureátů proběhlo
30. září v Pražské křižovatce v Praze. Slavnostním

ceremoniálem provázela herečka a moderátorka
Tereza Kostková a odpoledne zpestřilo hudební
vystoupení folkové skupiny Spirituál kvintet. Slavnostního vyhlášení se zúčastnilo 20 členek klubu

Úsměv. Cenu a diplom převzala Jiřina Kolouchová.
„Je to skvělé, máme z toho radost. Ovšem je to i
závazek na další činnost pro veřejnost,“ říká Libuše
Žamberská.
(hz, foto Jan Šilpoch/Konto Bariéry)

Členská schůze Úsměvu informovala, Den zdraví poradil i pomohl
Ve středu 13. listopadu se v LOVO Divadle uskutečnila členská schůze spolku Úsměv=Zdraví, po níž následoval vlastní Den zdraví
pro občany z Lovosic a okolí.
V úvodu schůze přednesla předsedkyně spolku Libuše Žamberská zprávu o činnosti Úsměvu za rok 2019,
přičemž vyzvedla význam říjnového
Týdne seniorů. Návštěvníkům se
líbila beseda s Hanou Křížkovou,
přednáška o korunovačních klenotech i kulturní program s hudbou
Jiřího Kudrmana a Ády Škardy na
Setkání seniorů 8. října. Všichni uvítali
s povděkem celý týden koupání
v bazénu pro seniory nad 60 let zdarma.
Následovala zpráva o hospodaření,
kterou přednesla Iva Veltruská a také
vedla volby do nového výboru na
příští období. Marie Karfíková přednesla plán akcí na rok 2020, každý

člen obdržel plán v tištěné formě.
Poté přítomní dostali kávu a občerstvení. Výroční členská schůze se
bude konat v pondělí 16. prosince
2019.
Účast na Dnu zdraví byla opravdu
enormní, celkem 149 osob, u prezence už nebylo místo na záznam. Vlastní Den zdraví zahájila přednáška
Zdraví na nohách Lenky Tiché, která
pracuje jako fyzioterapeutka Rodinného centra Mozaika v Lovosicích,
kde se věnuje převážně dětem.
Zdravotní problémy s nohama či
nejrůznější deformity postihují nejen
dospělé, kteří jsou dlouho na nohou,
ale i sportovce. „Často se setkávám s
vadami nohou, jako jsou kladívkové

prsty nebo vbočený palec. Takové
deformity, pokud nejsou indikovány
k operaci, se neobejdou bez kvalitního cvičení ve formě cílené fyzioterapie. Deformity, které je nutné operovat, je samozřejmě také důležité
cvičit. Adjustační ponožky vám pomohou od kladívkových prstů,“ říká
fyzioterapeutka Lenka Tichá. Také
uvedla, že špatná péče o nohy ovlivňuje i bolesti kloubů – kolena, kyčle a
kotníky a může způsobit i bolest
hlavy.
Přednáška Ireny Suché nesla název
Sám sobě lékařem. Lektorka návod
promítala a doplňovala mluveným
slovem. Pomoc by měli postižení hledat hlavně v józe, skvělé náladě a

dobrém přátelství. Helena Kratochvílová přednášku Biologicky akutní body připravila v tištěné formě a krátce
shrnula nejdůležitější části. Každý
zájemce obdržel lekci v tištěné formě. Odpoledne zakončil Kalikratis
Silipidis, který všem představil balanční oleje Zinzino.
V průběhu odpoledne měřily lékařky Ladislava Matějíčková a Daniela
Marhonsová z Krajské hygienické
stanice ÚK cholesterol a glykemii.
Příchozí si také mohli nechat změřit
tlak krve – ten se měřil na 4 stanovištích a samovyšetření prsu na modelu
učily proškolené edukátorky. Celou
akci profesionálně moderovala Ladislava Lásková.
(hz)

Ohnivá dračí slavnost vylákala do průvodu 4 tisíce lidí

Naprosto mimořádný ohlas a rekordní účast zhruba čtyř tisíc lidí zaznamenala akce s názvem Ohnivá dračí slavnost. Tu pořádalo Centrum kultury
Lovoš ve spolupráci s divadlem Kvelb Ateliér v uplynulém měsíci. Do Lovosic
se tak poprvé dostala takto neobvyklá podívaná.
Atmosféru jako vystřiženou ze strašidelné pohádky mohli zažít malí i velcí
návštěvníci. Celá akce započala již po poledni navozením té správné atmosféry, a to promítáním strašidelných pohádek v LOVO Divadle. Po setmění
se za svitu lampionů vydal obrovský průvod od parkoviště u LOVO Café na
ohnivou stezku Lovosicemi. Za doprovodu pyrotechniky, ohnivých efektů,
pohádkových bytostí, duchů a čertů, mezi nimiž nechyběli ani pověstní hroziví čerti Krampusáci, se průvod dostal až k lesoparku Osmička. Zde bylo
vyvrcholení celého programu - souboj statečného rytíře s obřím desetimetrovým drakem, jenž šlehal plameny a dým. Velkolepá show byla zakončena
neméně efektní bitvou a všichni si jistě odnesli mimořádný zážitek.
„Návštěvnost nás velice mile překvapila, až zaskočila. Příští rok se závěr
akce uskuteční na přehlednějším místě, s větší zvukovou aparaturou a s
dostatkem stánků s občerstvením, aby byli spokojeni všichni návštěvníci,“
slibuje Jan Štok, produkční KC Lovoš.
(rys, foto tuc)
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Skauti

Lovosičtí skauti byli znovuzrozeni
v prosinci roku 1989
První písemná zmínka o lovosickém
skautingu je v časopisu „Vůdce“ v
roce 1921, kdy se lovosičtí skauti
zúčastnili pouti na Řípu. Přiřazení
Lovosic k Velkoněmecké říši v září
roku 1938 znamenalo první ukončení
skautské činnosti ve městě. Během
prázdnin 1945 obnovil činnost organizace JUNÁK v Lovosicích osmnáctiletý Jaroslav Pohořálek a v zimě 1945
- 46 vzniká v Lovosicích skautské
středisko pod vedením Ládi Jandíka.
Krátká etapa poválečného skautingu
skončila v roce 1949, kdy byla organizace zrušena podruhé a majetek
střediska předán městské organizaci
Svazu české mládeže (zápis v kronice
není). Činnost Junáka byla přerušena
na 20 let.
Rok 1968 znamená obnovení Junáka nejen v Lovosicích. Vedoucím
střediska byl zvolen bratr Vlastimil
Kos (skautská přezdívka Mirek). Dne
17. listopadu 1969 schválilo plénum
tehdejšího ÚV KSČ usnesení pro
postupné vybudování jednotné masové organizaci dětí a mládeže v naší
republice. To znamenalo opět začá-

tek konce suverenity skautské organizace. Tentokrát stručný zápis o
rozpuštění Junáka v kronice nechybí,
není ovšem uvedeno nic o předání
majetku.
2. prosince 1989 došlo v Praze k
prvnímu setkání skautských činovníků a Junák obnovil potřetí v historii
svoji činnost (v Lovosicích počtvrté).
Za lovosické středisko byl v Praze
přítomen bratr Zdeněk Beran (mezi
skauty Jirka). Počátkem prosince
roku 1989 se sešli lovosičtí skauti a
skautky, kteří zde před 20 lety působili, aby obnovili činnost skautského
střediska pod vedením bratra Berana. Začaly fungovat oddíly světlušek,
vlčat, skautů a skautek. Kvůli nedostatku vedoucích byly chlapecký a
dívčí oddíly sloučeny, a tak vznikl
20. října 1993 oddíl Šipka, který vedl
br. Kočí – Riki.
V současnosti má středisko stabilizované 3 oddíly: 226. klub oldskautů
Lovoš, Vlčata a Světlušky Lovosice (6
– 10 let) a smíšený oddíl Šipka (10 –
15 let). Vůdce střediska Brána Lovosice je Tomáš Sláma – Cecil.
(hz)

Skautské podzimní prázdniny v Krušných horách

Lovosické skautské středisko se již
druhým rokem vydalo trávit společně podzimní prázdniny. Bylo nás
skoro 30 a pěkně jsme si to užili.
Tento rok jsme byli v Kraslicích u
Sokolova. Jde o město o trochu
menší, než jsou naše Lovosice, které
leží kousek od Německa. Toho jsme
také využili při jednom z našich programů zvaném výsadek. Při této
aktivitě vysadíme účastníky po malých skupinkách v neznámém terénu
bez dostupných technologií a pomůcek. Jejich úkolem je vrátit se v co
možná nejkratším čase zpátky na
základnu. Základnou pro nás byla
velmi hezky zařízená fara evangelického kostela na zajímavém vyvýšeném místě nad městem a navštívili
jsme i kostelní věž.

Mezi další aktivity, které jsme si
mohli vyzkoušet, bylo lezení na blízké via ferratě, což je typ lezení na
skálu pomocí zajištění k ocelovému
lanu. Všichni zájemci, kteří v sobě
našli dostatek odvahy, byli proškoleni ze správných technik lezení a
přelezli několik cest včetně visuté
lávky. Dále proběhl výlet po okolí,
během kterého jsme vystoupali na
nejvyšší horu okresu s názvem Špičák. Uskutečnila se i hra ve městě, při
které byli účastníci rozděleni do
týmů, v nichž pomáhali vajíčkovému
princi si splnit jeho sen, létat. Společně jsme také vařili a našel se i čas na
klidnější aktivity, jako je práce s moduritem a háčkování, které nám
představila Monča ze Spruce.cz.
Renda Ševeček a Tomáš Sláma

Přijďte si pro Betlémské světlo
Jako každý rok, tak i letos si budete moci přijít pro Betlémské světlo ke
skautům. V Lovosicích bude k dostání zdarma na třech tradičních místech: v
skautském středisku na Václavském náměstí 176/6, v kostele sv. Václava a
před vchodem Potraviny Krátký v ulici 8. května.
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Lovosice pomáhají dětem
Občanům Lovosic se podařilo nasbírat přes milion korun pro pomoc
dětem v Klokánku. Další informace najdete na www.kloktex.cz
Čtyři zelené kontejnery v ulicích
Lovosic mají na sobě obrázek klokana, aby bylo zřejmé, že jejich využití
podpoří děti v zařízeních Fondu
ohrožených dětí. Ty na patnácti místech v republice s celkovou kapacitou 322 míst dostanou péči, která je
alternativou ústavního umístění,
nicméně jejich financování ze strany
státu nestačí. Kromě materiální podpory proto projekt KlokTex.cz přispívá z každého kilogramu odevzdaného materiálu částkou 1,- Kč přímo na
transparentní účet FOD.
Toho se dá dosáhnout jen v případě, že odevzdané oděvy, textil, spárované boty, kabelky, hračky a další
jsou v dobrém stavu. Nedá se už
dále využít poškozené, vlhké nebo
znečištěné oblečení, je vhodné zvážit, jaká část už patří do směsného
odpadu, aby nezabírala místo pro
použitelné kilogramy. Umístění do
igelitové tašky nebo pytle také zaručí, že nedojde k dalšímu poškození
nebo znečištění.
Díky podpoře města má tak každý
příležitost přispět k ekologické
recyklaci a v tomto případě také
podpořit konkrétní charitativní pro-

jekt. Celkem už kontejnery s klokánkem přinesly dětem, kromě materiální pomoci dle aktuálního požadavku,
pěkných 1 067 848,- korun a za to
všem občanům Lovosic, kteří přispívají do těchto kontejnerů, patří velký
dík. Pojďme společně tuto částku i
nadále zvyšovat. Tým projektu KlokTex.cz všem touto cestou děkuje.

Další články najdete na naší webové stránce
dnesek.lovosice.com
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Nevidomí střelci měli mistrovství
v Pfannschmidtově vile
Ačkoliv je na dveřích lovosické knihovny piktogram zakazující vstup
se zbraní, v sobotu 9. listopadu to neplatilo. Lovosice totiž hostily
16. mistrovství republiky zrakově postižených v simulované zvukové
střelbě z laserové pistole a historicky první mistrovství ČR
ve střelbě laserovou puškou.

A když píšu hostily, myslím to doslova. Vedení města a zvláště pracovníkům Centra kultury Lovoš a
městské knihovny můžeme děkovat,
že Klub zrakově postižených sportovců ASK Lovosice, ač jeden z nejmenších u nás, mohl tak významnou
akci pořádat.
Aby nedošlo k nějaké nehodě
účastníků při přecházení rušné ulice
na oběd do restaurace Sarajevo, na
to obětavě dohlíželi dva městští
strážníci. Technické vybavení jsme si
pořídili o dva měsíce dříve z dotace
MŠMT a daru Mondi Štětí. U střeleckých trenažérů pak mohli spolehlivě
asistovat „mládežníci“, kteří už 20 let
pomáhají udržet činnost našeho
klubu.
32 střelců a střelkyň ze sedmi oddílů z celé republiky našlo pohostinné
zázemí v přednáškovém sále knihovny, kde je čekalo chutné občerstvení,
věnované pracovnicemi prodejny
Maso - uzeniny Zeman, Bohušovickou mlékárnou, zaměstnancem Deli
a našimi pomocnicemi.
Kdo nebyl právě na palpostu, mohl
si zahrát některou ze společenských
her, upravených tak, aby je mohli

hrát i nevidomí. Manželé Slaninovi z
pražského Společenství duševních
sportů si na nezájem rozhodně naříkat nemohli.
Avšak to hlavní se odehrávalo o
patro níž, v prostorách dětského
oddělení. Žáci 1. ZŠ Lukáš a Matyáš
Vosykovi sem postupně doprovázeli
nevidomé a těžce slabozraké sportovce, jejichž úkolem bylo se zcela
zakrytýma očima a se zvukovým
naváděním střeleckých trenažérů
nastřílet co nejvíce bodů.
A komu se podařilo získat tituly
mistrů republiky? Pevné ruce a nervy
osvědčil Pavel Michelfeit z Tandemu
Brno, který na 20 ran zasáhl pistolí
180 bodů a puškou na 10 ran skvělých 96 bodů. Podobně si mezi zrakově postiženými ženami vedla Eva
Macháčková z Handicapu Zlín –
v pistoli 180 bodů, v pušce 95 bodů.
Odstupy na dalších medailových pozicích byly nepatrné a často o konečném pořadí rozhodovaly dodatečné rozstřely. Bohužel, naši tři
zástupci – Vladimír Krajíček, Kamila
Šamajová a Petr Vaculík – tentokrát
výsledkově dost zaostávali.
S. Krajíčková, Klub ZP sportovců
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Rozhovor

Jan Kryl: Bratrovy písně hrají jen dvě rádia, smutné
Pod názvem Bratříček se 14. listopadu uskutečnil v LOVO Divadle komponovaný večer. Koncert a beseda se skladatelem, textařem, básníkem
a hudebníkem Janem Krylem, mladším bratrem Karla Kryla. Muže, který se stal doslova ikonou sametové revoluce, básníkem s kytarou,
jehož písně se dostaly do všeobecného povědomí.

Celým večerem nás provedli studenti Gymnázia
Lovosice, a to sekundán Jan Šťastný, jenž je velikým fanouškem Karla Kryla, a oktavánka Lucie
Švábová. Oba se ujali moderování a diskuze, v níž
dostalo prostor i publikum. Jan, který žil svou
hudební kariéru ve stínu bratra a po jeho odchodu
do exilu byl perzekvován, poodhalil málo známá
fakta z bratrova života a zavzpomínal na společné
dětství, tvorbu, životní peripetie i zklamání bratra
z polistopadového vývoje a jednání tehdejších
předních politiků. Zazněly písně Jeřabiny, Karavana
mraků či Balada Manoně, které interpretoval gymnaziální pěvecký sbor Tutti Pazzi, a další v podání
Jana Kryla - Lilie, Ruka je most, Bílá hora či Lásko.
Došlo i na vlastní skladby Krédo, Co by bylo, kdyby.
Celý sál se zaplnil tesknou lyrikou úžasných básnivých textů. Textů milostných, ale i těch, které
tepou nespravedlnost, lež a s hořkou ironií často
odkrývají lidské nedostatky. Filozofie ukrytá do
veršů člověka chytí u srdce a dojme. A tak celý sál
v závěru zazpíval píseň Bratříčku, zavírej vrátka a
po několika vytleskaných přídavcích, kdy zazněla
například píseň Děkuji, opět celý zpíval nádhernou
píseň Anděl.
Posluchači odcházeli s vdechnutým obdivuhodným poselstvím, které na ně bylo přeneseno písněmi jedinečného barda.
Jan Kryl byl dlouho v obležení lovosického publika a všechna jeho CD, která donesl, byla rozebrá- „Norska" s tím posledním.
na. Svolil ale i ke krátkému rozhovoru.
Kdy Vy sám jste pocítil potřebu vyjádřit se
Jak se Vám hrálo v Lovosicích?
písní?
Ten program v Lovosicích byl úplně jiný, než co U mne to byla záležitost příležitosti. Dvacet let za
jsem v průběhu mého účinkování zažil. Klasický totáče jsem si psal básničky do šuplíku a když mě
koncert je prostě jiný - tady to bylo více o prožit- v mých padesáti letech vytáhli na jeviště s recitací
cích.
mých věcí, došlo mi, že nemohu zpívat výhradně
tvorbu mého bratra. Tak jsem se pokusil o něco
Jezdíte koncertovat často? Ať již s vlastní či mého a dnes na OSA mám cca 70 svých písní.
bratrovou tvorbou? Minulý měsíc jsem viděla
plakát na Váš koncert v Jeseníku.
Karel se na střední škole seznámil se spoustou
Já už cca tři roky skoro nikam nejezdím, vzhledem zajímavých lidí (Janem Kačerem, Viktorem
ke zdravotnímu stavu a věku. Samozřejmě existují Sodomou), začal také jezdit na tramping na
výjimky jako mé účinkování u vás.
osadu Zlatý klíč. Netoužil jste někdy poznat
toto prostředí?
Na koncertě tato otázka nebyla vznesena, ale Oba moji sourozenci byli buď členové, nebo přáprý existují ještě nějaké nevydané materiály a telé osady Zlatý klíč. Já se k trampské muzice dodokumenty, týkající se Karla. Oč jde a kdo tyto stal až jejich prostřednictvím. Nicméně ducha
skautingu, ev. trampingu jsme prostřednictvím
materiály vlastní?
Kromě záznamu z Norska (šlo o recitál pro nor- rodičů dostávali od kolébky.
skou televizi z r. 1969, pozn. red.) se ke mně dostala amatérská nahrávka asi posledního koncertu Hodnotíte nějak pokusy dnešních zpěváků o
mého bratra, kde Karel cituje ze svého rukopisu protestsong (např. Klus, Xindl X…)?
„Země Lhostejnost". Během citace se rozpláče, což Já osobně je nehodnotím pozitivně, ale to je asi
svědčí o jeho duševním rozpoložení. Bohužel jsem způsobeno tím, že ve srovnání s písněmi Karla
vázán slibem, že zmíněný dokument nesmím dát z bude většina současné textařské provenience znít
rukou. Je to škoda - bylo by neskutečné porovnání přinejmenším uboze. Zásadně nehodnotím tvorbu

někoho jiného. Každý má nárok na svůj pohled byť by se mi to nelíbilo.
Máte nějaký umělecký vzor nebo kdo je Vám
svou tvorbou blízký? Nemusí to být současník.
Jestli předpokládáte, že mým univerzálním vzorem
byl můj bratr, tak se mýlíte. Doma jsme byli vedeni
k samostatnému myšlení a vyjadřování, kde není
třeba vzorů.
Jaký máte názor na Daniela Landu? Pro mne je
to taková rozporuplná osobnost, ale zároveň
asi jediný člověk, který písně Vašeho bratra
přiblížil mladé generaci.
Daniel Landa totálně změnil svým podáním některých Karlových písní jejich smysl. Což je tragické.
Ale zásluhu má vlastně v tom, že vůbec někdo
nabídl mladé generaci Karlovu tvorbu. Je smutné,
že Karla pravidelně v originále hrají pouze
dvě rozhlasové stanice (Country radio a Proglas,
pozn. red.). Jinde se občas objeví většinou v provedení jiných zpěváků.
Myslíte si, že existuje nějaká osobnost, kterou
by dnes Karel uznával?
Pochybuji, že by můj bratr vyzdvihoval nějaké
autority, zvláště, když si probereme realitu dnešní
„elity".
(rys, foto tuc)

Děti ze Čtyřlístku slavily laskavost
Třída 3.A ze ZŠ Všehrdova se zapojila do projektu Nadace Karla Janečka Jsem laskavec a oslavila 13. listopadu Světový den laskavosti, které
není nikdy dosti. Děti si připravily
taneční, pěvecká a kouzelnická vystoupení a dárečky, kterými rozdávaly úsměvy klientům o. s. Šance v Lovosicích a starouškům v domě s pečovatelskou službou, kam už v loňském školním roce docházely.

Po programu vyšly s dárečky i do
ulic, navštívily ženy na úřadu práce i
pana starostu a místostarostu na
městském úřadu, kteří neměli o tomto dni ani potuchy.
Celý den si třída 3.A po opravdu
pečlivé přípravě užila. Jako třídní
učitelka si myslím, že připomínat si
laskavost a šířit ji by se mělo stát
denní rutinou. Laskavost plodí laskavost.
Petra Hájková

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 3. ledna
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Akce

Šestý Operetní večer přilákal spoustu vzácných hostů
Svaz Maďarů žijících v českých zemích přichystal pro zájemce už 6. ročník Operetního večera, ve kterém byla spojena maďarská hudba,
tedy převážně operetní a muzikálové melodie, s tříchodovou večeří inspirovanou maďarskými chutěmi.

Akce proběhla v LOVO Divadle v pátek 15. listopadu 2019. Operetního
koncertu se zúčastnili mnozí významní hosté. Především mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarska v České republice Boros Miklós. Ani letos
nechyběli hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a radní pro kulturu
Ústeckého kraje Jitka Sachetová, Ulrike Tranberg z parnerského města
Coswig, lovosický starosta Milan Dian a místostarosta Vladimír Šuma a mnozí
další členové Svazu Maďarů z celé republiky.
Večer zahájili Oldřich Bubeníček a velvyslanec Maďarska Boros Miklós.
Helena Mlejnková, místopředsedkyně celorepublikového svazu Maďarů v
českých zemích, se ujala tlumočení. Návštěvníky očekával večer plný písní z
Bajadéry, Veselé vdovy, Hraběte Luxemburga, Čardášové princezny, Hraběnky Marici, Cirkusové princezny a dalších maďarských operet a populárních
muzikálových melodií v podání maďarských umělců z budapešťského divadla operety Szilvi Szendy, Dorky Pacskó a Dávida Balázse. Szilvi Szendi je
držitelkou ocenění Hvězda operety v Maďarsku. Při vstupu byl každý návštěvník uvítán přípitkem.
Operetní koncert byl zahájen tanečním blokem. Poté návštěvníci okusili

první chod z tříchodové večeře – předkrm. Byla to domácí paštika s kachními
játry, trhané ochucené salátky a banketka. Poté se umělci střídali ve zpěvu
písní o Budapešti a občas procházeli mezi hosty. Lovoš byl plný nadšených
hostů pilně tleskajících každému vystoupení a spokojených z kulinářských
zážitků. Hlavním chodem byla vepřová panenka na domácí tarhoni s křupavým špekem z mangalice a papriková omáčka. Tato výborná jídla připravil
Hotel Lev. U většiny stolů se pokrmy zapíjely maďarským vínem. V posledním
bloku byli tanečníci oblečeni do stylizovaného maďarského oblečení – dámy
měly bílé róby silně zlacené a Dávid dobový vojenský stejnokroj. Hosté ještě
dostali dezert - fantastický zákusek z piškotů v polevě z mléčné čokolády,
s ořechy – naprosto vynikající chuť, výrobek Lagarto Café.
Po posledním bloku předala paní Iveta Pospíšilová, předsedkyně Svazu
Maďarů – Lovosice, umělcům květiny a dárky. Poděkování patří všem sponzorům za finanční podporu. a to Ústeckému kraji, Ministerstvu kultury ČR a
Centru kultury Lovoš. Za bezchybnou organizaci večera patří poděkování
všem, kteří se na akci podíleli. Celý večer moderoval Marek Ženkl. Hostům se
vystoupení velice líbilo. Na shledanou při příštím setkání. (hz, foto Milan Richtr)

Listopad se v Lovosicích nesl v duchu vzpomínkových akcí na „samet“

Na náměstí byla umístěna výstava
dobových a mnohdy unikátních materiálů z průběhu sametové revoluce
v Lovosicích. Mapovala vznik místního Občanského fóra, stávkového výboru při místních průmyslových podnicích, generální stávky pracujících a
další významné okamžiky té doby.
Akci připravilo KC Lovoš ve spolupráci s přímou účastnicí a současnou
kronikářkou města, paní Evou Hoz-
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manovou.
Dále na několika místech ve městě
proběhl dvoudenní festival sametového filmu, jenž inicioval Filmový
klub Lovo. Návštěvníci tak mohli
zhlédnout jak filmy dokumentárního
charakteru (např. Atentát na kulturu),
tak i dobové televizní pořady, nově
vzniklé filmy odkazující v různých
konsekvencích na dobu před rokem
1989 (Kouř, Ropáci) či perly trezorové

kinematografie (Ucho), které nic
neztratily ze své aktuálnosti ani dnes.
Některá promítání byla doplněna
přednáškami a diskuzemi s přímými
aktéry ,,sametu“ (do LOVO Divadla
přijel Zdeněk Bárta, do Čajovny Vinotéky pak Alexandr Vondra).
Další významnou akcí byl koncert
Jana Kryla, který zavzpomínal na svého bratra a zodpovídal otázky zvídavých posluchačů. Ve spolupráci ZUŠ

Lovosice a gymnázia vznikl komponovaný večer na téma významných
roků zakončených devítkou v historii
našeho státu.
Pověstnou závěrečnou tečkou pak
bylo otevření Listopadového zákoutí
ve dvoře Pfannschmidtovy vily s
odhalením pamětní desky, knihobudky zapovězené literatury a dalších
tematických objektů.
(rys, foto tuc a archiv KC Lovoš)
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Sport

Kickboxeři v Rakousku vybojovali čtyři mistrovské tituly
15. - 20. října se v rakouském Bregenzu konalo Mistrovství světa v kickboxu a karate světové asociace World kickboxing and karate union (WKU).
Vrcholného turnaje letošního roku
se zúčastnilo celkem 1180 startujících
z 39 zemí, kteří své síly změřily ve
více jak 2000 startech. Samozřejmě
mezi nimi nechyběli i bojovníci z
České republiky. Mezi nimi měl své
početné zastoupení i Sportovní klub
kickboxu působící při ASK Lovosice a
T. J. Sokol Bohušovice n. O., a to jak v
osobě hlavního trenéra reprezentace
Víta Masopusta, tak mezi žáky a
juniory.
Z našeho klubu reprezentovali v
kategoriích žáků Jan Krpeš a Jakub
Řehák a v juniorských kategoriích El
Jafar, Vítězslav Svoboda a Lenka
Masopustová. Všichni díky skvělým
celoročním výkonům na nominačních
turnajích dosáhli dostatečných bodů,
aby se mohli tohoto turnaje zúčastnit. A reprezentovali skvěle. Celkem

Naše výsledky:
Vítězslav Svoboda
1. lightcontact junioři nad 75 kg
1. kicklight junioři nad 75 kg
Lenka Masopustová
1. kicklight juniorky do 65 kg
2. lightcontact juniorky do 65 kg
Jan Krpeš
1. kicklight děti do 50 kg
3. lightcontact děti do 50 kg
Jakub Řehák
5. - 8. lightcontact a kicklight děti
do 35 kg
El Jafar
5. - 8. lightcontact a kicklight
junioři do 50 kg
jsme vybojovali 4x titul mistra světa,
1x vicemistra světa a 1x bronz.
Vít Masopust

A. Čepičková a I. Vondráková jsou
vítězkami Světového poháru karate

Cyklistická jízda za svobodu

„Lovosické karate udělalo další krok kupředu,“ kvituje výsledky
z poslední soutěže lovosický trenér Josef Rajchert.

Cyklo klub (CK) Lovosice dne 17.
listopadu uspořádal již tradiční cyklistickou vyjížďku, kterou členové
klubu oslavili Den boje za svobodu.
Cyklistická vyjížďka je jednou z několika akcí pro širokou sportovní
veřejnost, kterou členové CK Lovosice během celého kalendářního roku
pořádají. Pozvání na tuto sportovně

společenskou akci přijali cyklističtí
nadšenci ze všech důležitých měst
našeho mikroregionu. Zástupce v
„cyklistickém balíku“ měly Litoměřice, Libochovice, Třebenice, Terezín a
Roudnice nad Labem. Nenáročnou
trasu zvládlo úspěšně více jak 70
cyklistů. CK Lovosice děkuje všem za
účast.
František Vondra

Kvalifikaci zvládli a pojedou na mistrovství
Lovosické středisko Sport Union
vyslalo na začátku listopadu jedenáct
soutěžících na 8. Mistrovství světa a
Světový pohár v karate WFF mládeže
do německého Stuttgartu. Ti vybojovali celkem 9 medailí.
Největšího úspěchu dosáhla děvčata do 9 let ve Světovém poháru, a to
prvním místem Iveta Vondráková,
druhou příčkou Klementina Nývltová
a bronzem Zuzana Vondráková (v
této sestavě ještě obsadily 4. místo
v kata týmech).
V jednotlivkyních kata se prosadila
na pozici vítězky Světového poháru
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mládeže Adéla Čepičková. Následovaly stříbrné medaile kata SP v podání Kimiho Zity a v Masters MS Josefa Rajcherta. Sestavu cenných kovů
uzavíraly bronzové medaile SP Klementiny Nývltové v kihon kumite,
Petra Peterky v kata a MS Matěje
Pavla v kata (ten v rozhodujícím
duelu o bronz porazil klubového
soupeře Marka Bázlera 2:1).
„Náročný kolotoč několika dnů
prověřil naši schopnost postavit
se v této organizaci řadě skvělých
soupeřů a jsem rád, že naše karate
bylo úspěšné,“ uvedl Josef Rajchert.

V moravských Dubňanech se konal
kvalifikační turnaj krajských vítězů v
karate ČR, disciplín kata a kumite.
Vítězové tohoto turnaje (mladší
kategorie v počtu prvních čtyř míst a
starší dvou míst) postupují na prosincové mistrovství ČR v Praze.
Shotokan Klub Rajchert Sport Union vyslal na závody celkem osm
soutěžících, kteří v kolotoči Národních pohárů ČR neposbírali potřebné
body pro přímý postup a museli si
ho vybojovat až na Hodonínsku.
V konečném zúčtování soutěže zvítězili a postupují: 1. místem v kumite

do 50 kg Adéla Čepičková (Lovo
středisko), Nguyen The Vuong nad
41 kg (Lovo středisko), 2. místem
Simone Otranto do 35 kg, Kateřina
Sotonová nad 59 kg, 2. místem Petr
Peterka do 45 kg a 2. místem v kata
Miroslav Kendík (oba Lovo středisko).
Dorostenec Matěj Pavel vybojoval
bronz, ale v jeho kategorii postupovali pouze první dva. „Je to pro Matěje škoda, protože jeho forma roste
a měl by na mistrovství šanci. Je to
ale sport a je třeba to tak brát,“
sdělil trenér Josef Rajchert.
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Akce

Den lovosických autorů
napsal pátou kapitolu

Děti vyrazily v rámci příměstského
tábora s Amicusem do Ústí či Teplic
Podzimní prázdniny ve Farní charitě
Lovosice se nesly ve znamení sportu
a dobrodružství. První den jsme
vyrazili s dětmi do Ústí nad Labem
na horolezeckou stěnu, kde si vyzkoušely dobrodružství lezectví a
poté jim instruktoři připravili horolezeckou houpačku, kterou pár odvážlivců rovněž vyzkoušelo. Po tomto
sportovním výkonu jsme zavítali do
kina na film Psí kusy.
Druhý den jsme s dětmi cestovali
do teplického aquaparku, kde si
užily plavecký areál, divokou řeku i

tobogány a relaxovaly v místní sauně. Podzimní prázdniny s námi strávilo 16 dětí ve věku 6 až 15 let z
Lovosicka. Příměstské tábory jsou
doplňkovou aktivitou programu
nízkoprahového centra pro děti a
mládež Amicus v Lovosicích. V novém školním roce je Amicus opět
otevřen pro děti a mládež od pondělí do pátku od 13 do 18 hodin
bezplatně. Pouze po dobu školních
prázdnin je otevřeno od 8 do 16
hodin.
Marta Lacmanová, Farní charita Lovosice

20. ročník soutěže O nejhezčího
mateřinkového strašidláka

V posledním týdnu měsíce října
proběhl jako každý rok již jubilejní
20. ročník soutěže O nejhezčího
mateřinkového strašidláka. Do soutěže se zapojily děti i se svými rodiči
a společně vyráběli rozmanité strašidláky. Celkem bylo 39 zúčastněných. Všechny výrobky byly velmi
povedené a promyšlené. Dokonce

Již popáté se uskutečnil v Lovosicích Den autorů. Tento komponovaný pořad organizovaný Centrem
kultury Lovoš si za krátkou dobu své
existence získal řadu příznivců. A to
jak na straně autorů samotných, tak
návštěvníků. Příležitost vlastní prezentace, kterou zde dostávají amatérští umělci, kvitují i návštěvníci,
kteří tak mohou poznat neotřelé a
originální kumštýře, již sice nezaujímají kolonky pro celebrity v novinách, ale tvoří s nesmírnou láskou a
zaujetím. Meze se vskutku žádné
nekladou, a proto se zde můžeme
setkat jak s hudebními tělesy nejrůznějšího žánrového zaměření a personálního obsazení, tak s poezií a autorským čtením, až po výtvarné
umění.
Program již tradičně proběhl v
reprezentativních prostorách Pfannschmidtovy vily. Tentokrát si zde
zahrála kapela Toska ve stylu ska,
country styl zastoupil Žab-Band,
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oldies duo Jiří Kudrman a Jiří Čech.
Autorským čtením z historie Pfannschmidtovy vily potěšila Anna Stará.
Dále bylo k vidění mnoho výtvarných
děl s nádechem fauvistické i abstraktní interpretace.
A protože nejen uměním živ je
člověk, mohli se návštěvníci občerstvit rovněž regionálními výrobky z
lovosické Čajovny, vínem z Vinařství
sv. Tomáše či hmyzími specialitami z
farmy pod Lovošem. „Vrcholem
letošního ročníku bylo vydání sborníku literárních prací zaslaných do
soutěže Inspirace Lovosice. Jsme rádi
za tak velký ohlas, který nás mile
překvapil,“ říká Jan Štok, produkční
Centra kultury Lovoš.
Tvořivé děti si zas v rámci
workshopu připraveného knihovnou,
mohly vyrobit strašidelné masky a
škrabošky pro lampionový průvod.
Celá akce byla zkrátka ve znamení
úspěchu, takže nezbývá než se těšit
na další.
(rys)

jeden chlapeček s pomocí své rodiny
vyrobil strašidláka životní velikosti.
Vyhodnocení proběhlo ve dvou kategoriích, a to starších a mladších
dětí. Všichni zúčastnění se stali vítězi
a odnesli si domů kromě diplomu i
věcné dárky. Všem zúčastněným dětem a rodičům velmi děkujeme.
Jiřina Vojířová

Halloweenské dýňování v Žižkovce

Podzimní prázdniny mohly děti z SVJ Žižkova v Lovosicích využít pro přípravu halloweenských dýní. Dlabání dýní, lívancoví bubáci či malování strašidel
bylo náplní podzimního večera pro děti i dospělé. SVJ bude i dál podporovat sousedské potkávání se a společné aktivity.
Petra Hájková
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Školy

Tutti Pazzi z lovosického gymnázia
slaví celostátní úspěch

Obrovským úspěchem se může
pochlubit pěvecký sbor Tutti Pazzi z
lovosického gymnázia. Ve dnech 8. 10. listopadu se zúčastnil celostátní
soutěžní přehlídky Mezzochori v
Hradci Králové. Ačkoliv pěvecký sbor
svým odlišným populárním repertoárem nespadal do soutěžní kategorie,
přivezl si zvláštní ocenění poroty za
přesvědčivý projev a sdílenou radost
ze zpívání, a dokonce byl vybrán
odbornou porotou mezi 7 sborů z
celého Česka, které vystoupily na
závěrečném koncertě ve Filharmonii
Hradec Králové.
Součástí soutěžní přehlídky byl také
hudební workshop s anglickým zpě-

vákem Robinem Tysonem (bývalý
člen legendárních King´s Singers)
nebo s uznávaným sbormistrem a
aranžérem Lubošem Hánou.
„Jsem moc ráda, že konečně děti
slyšely chválu i od někoho jiného než
ode mě. Často se setkáváme s kritikou, že nezpíváme tradiční sborový
repertoár jako ostatní sbory. Ale jak
řekl pan Robin Tyson - studenti mají
zpívat to, co žijí. Jsem moc pyšná, že
jsme se probojovali až do celostátního kola a ještě sklidili takový úspěch.
Děkuji všem členům, že do zpívání
dávají svoje srdce," sdělila vedoucí
hudebního tělesa Jozefína Štěpánová.
Gymnázium

Studenti gymnázia pomáhají

Příjemnými dozvuky charitativního
bazárku oblečení se mohou pochlubit studenti lovosického gymnázia. V
rámci tradičního Dne divadla, který
se konal již 13. května, totiž uspořádali second hand, kde za symbolické
částky nabízeli veřejnosti oblečení,
které sami už nepotřebují a je v takovém stavu, že přinese užitek i někomu dalšímu. Výtěžek z prodeje
věnovali dennímu stacionáři Šance v
Lovosicích, který si přál nový zahrad-

ní nábytek pro své klienty. Jelikož se
podařilo vybrat více než čtyři tisíce
korun, nový nábytek pro klienty
denního stacionáře je na světě. V
těchto dnech se ještě podařilo předat charitnímu šatníku v Litoměřicích
oblečení, které se neprodalo a může
posloužit zejména v následujících
chladných měsících lidem, kteří to
potřebují. Za pomoc studentům děkuje organizátorka charitativního bazárku Jozefína Štěpánová. Gymnázium

Žáci ze ZŠ A. Baráka vybojovali
3. místo v soutěži Krajská odysea

Škola byla plná domácích mazlíčků

V pátek 4. října jsme našim žákům
zpříjemnili vyučování. V naší škole se
konala Výstava domácích mazlíčků k
Mezinárodnímu dni zvířat. Výstavy se
zúčastnilo celkem 29 vystavovatelů z
2. – 6. tříd. A bylo se na co dívat. Na
výstavě jsme mohli vidět různé druhy
zakrslých králíčků, morčat, křečků,
andulek a želviček. Žáky velmi zaujala agama vousatá, korálovka mexická, šnek, rybička Barvička, papoušek
nebo tarantule.
Na mazlíčky se přišly podívat i děti
z mateřské školy Sady pionýrů a
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mateřské školy U koníčka. Během
výstavy probíhala soutěž „O nejkrásnějšího domácího mazlíčka“. Každý,
kdo navštívil výstavu, musel hlasovat
pro jednoho mazlíčka, který se mu
nejvíce líbil nebo ho něčím zaujal. A
jak soutěž dopadla? Na 1. místě se
umístila Viktorie Seifertová z 5. A s
králíčkem Daisy, 2. místo obsadil Jan
Němec z 3. A s králíčkem Edíkem a
na třetím místě se umístil Radek
Hemerka z 6. C s morčátkem Skinny.
Výhercům gratulujeme a těšíme se
na další ročník.
Jitka Hellerová

Dne 24. října pořádala Střední škola
technická, gastronomická a automobilní Chomutov krajské kolo soutěže
Krajská odysea – strojírenství. Soutěžila čtyřčlenná družstva, která vždy
tvořili dva žáci základní školy a dva
žáci střední školy. Vyhlašovatelem
soutěže byl Krajský úřad Ústeckého
kraje a Okresní hospodářská komora
v Chomutově. Krajského kola se
zúčastnila vítězná družstva okresních
kol Ústeckého kraje. Okresní kolo se
konalo 15. dubna, kde se naši dva
žáci Sofie Beránková a Daniel Rambousek umístili na 1. místě, a zajistili
si tak postup do krajského kola v
Chomutově.
Soutěžním úkolem každého družstva bylo zhotovit kladkostroj pro
zdvihání břemene. Součástí bylo na-

vržení kladek v systému CAD/CAM.
Po poučení o bezpečnosti si družstva musela prostudovat výkresovou
dokumentaci. Jednotlivé kladky byly
podle zadání jednotlivých družstev
vyrobeny na obráběcím stroji CNC.
Další části se musely ručně opracovat podle výkresové dokumentace.
Odborná komise hodnotila nejen
provedení, ale i celkovou sílu tahu
siloměrem. V silné konkurenci naši
žáci Sofie a Daniel vybojovali krásné
3. místo.
Velké poděkování za reprezentaci
školy patří oběma žákům, děkujeme
také učitelce matematiky paní Marii
Vinšové za přípravu žáků na soutěž a
i rodičům žáků za morální podporu a
povzbuzení.
ZŠ Antonína Baráka Lovosice

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace

Historie Československého červeného kříže v Lovosicích

Založení Československého červeného kříže
(ČSČK) bylo potvrzeno 6. února 1919 prezidentem
republiky T. G. Masarykem, který do funkce první
předsedkyně jmenoval svoji dceru Alici G. Masarykovou. Ta až do druhé světové války stála v čele
této společnosti. Rozdělením republiky v roce
1993 vznikla samostatná společnost Českého
červeného kříže, která byla dne 26. března 1996
uznána Mezinárodním výborem červeného kříže a
červeného půlměsíce v Ženevě.
O působení organizace Červeného kříže v Lovosicích v době habsburské monarchie nejsou žádné
informace. Po roce 1919 byl zcela určitě brzy Červený kříž založen v Litoměřicích a je víc než pravděpodobné, že jeho pobočka existovala i v Lovosicích, možná dvojjazyčná. Středisko Junáka uvádí,
že skauti navázali styk s ČSČK už v roce 1948,
probíhaly kurzy první pomoci pro všechny zájemce (to je vůbec první zmínka, kterou jsem o Červeném kříži v Lovosicích nalezla). První zmínka v
lovosické kronice o Červeném kříži je až v roce
1959 - 1. února 1959 oslavil ČSSK 40. výročí svého
založení. Ve městě byly 2 místní a 4 závodní skupiny ČSČK, jejichž dobrovolné pracovnice se věnovaly proškolování obyvatelstva v rámci všenárodní
přípravy obyvatelstva v civilní obraně.
Další informace jsou z publikace 70 let chemie
v Lovosicích. Organizace závodní skupiny ČSČK
byla založena v roce 1950. Jejím prvním předsedou byl Ladislav Svoboda, skladník závodu České
hedvábí, druhým Karel Nesvadba. V dalších letech
sílil příliv členů do organizace, v roce 1965 dosáhl
480 členů, a došlo proto k ustavení 4 obvodních
skupin. Činnost ČSČK byla zaměřena hlavně na
školení o první pomoci a instruktáže, pořádaly se i
různé zdravotnické akce, např. besedy s lékaři
specialisty. V roce 1957 byla v Jetřichovicích vyškolena první zdravotnická družina, školení vedl
doktor Hromádka a velitelkou první družiny byla
Ema Klausová. V roce 1959 byly vyškoleny další tři
družiny a v roce 1960 ještě další dvě. Všechny tyto
družiny byly zapojeny do systému civilní obrany
závodu. Pomáhaly také zajišťovat první pomoc při
různých sportovních a kulturních podnicích.
V roce 1963 začalo v Severočeských chemických
závodech hnutí čestných dárců krve. Při náboru a
odběru krve čestných dárců byly odpracovány
ročně desítky hodin. První hromadný odběr byl
uskutečněn 15. března 1963 a zúčastnilo se jej 32

dárců. Velkou zásluhu při závodních odběrech
krve měla paní Vědunka Kadavá, která působila
nejen při odběrech, ale hlavně při náborech a
propagaci. Do roku 1993 byly odběry prováděny
na závodním zdravotním středisku, poté na chirurgickém oddělení v Lovosicích. Při nich pomáhaly
členky závodní skupiny ČČK, které zajišťovaly
svačiny a pečovaly o dárce. Od roku 2001 až do
června 2011 se odběry konaly v KS Lovoš. Na
zajišťování se podílel i závodní výbor odborů.
Od roku 2000 byli dárci bydlící v Lovosicích odměňováni plaketami ČČK na společenské akci
„aktiv dárců“, který organizuje Městský úřad v
Lovosicích. Ti, kteří darovali 30x, 50x či vícekrát,
dostávají od roku 2005 i věcné dary. Paní Kadavá
se většinou zúčastňovala i při předávání plaket za
odběry krve, které probíhaly na Městském úřadě
Lovosice. Např. 5. června 2000 proběhlo v obřadní
síni slavnostní předání plaket Dr. Janského. Ze 23
vyznamenaných uvádíme tři nositele zlaté medaile, pány Jiřího Klimeše, Josefa Křístka a Vladimíra
Lupače. Pro dárce byl připraven malý kulturní
program a všichni se pak podepsali do pamětní
knihy města.
Také při povodních v roce 2002 pomáhalo mnoho lovosických členek ČČK přímo při organizování
sbírek humanitární pomoci. Své zkušenosti využily
pracovnice Českého červeného kříže a sdružení
Šance (B. Suchardová, M. Nováková, V. Kadavá, B.
Plicková, H. Mejsnarová, D. Švábová, M. Králíčková
a mnohé další), které na výzvu ředitelky oblastního

spolku ČČK dohodly již ve středu 13. srpna 2002
organizaci humanitární pomoci a vydaly pro lovosické občany letáček s prosbou o sběr nejdůležitějších základních hygienických prostředků a o
pomoc dobrovolníků především z řad zdravotních
sester a lékařů, výzva byla opakovaně vyhlášena
městským rozhlasem. Dne 14. srpna zahájilo středisko pomoc občanům v ZŠ Antonína Baráka,
místo bylo zvoleno s ohledem na umístění evakuovaných. Celkem se zapojilo 33 dobrovolníků, a to
i z řad Charity a Diakonie.
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Litoměřicích ve spolupráci s Městským úřadem v Lovosicích připravoval slavnostní ocenění dárců krve
dlouhá léta, a to až do roku 2014, kdy proběhlo
v Lovosicích naposledy. Nyní oceňování probíhá
pro celý okres Litoměřice společně v Litoměřicích.
Nejvýznamnějším lovosickým čestným dárcem
krve je Zdeněk Procházka. Daruje krev od svých
jednadvaceti let po vojenské základní službě. Pod
vedením paní Kadavé byly organizovány hromadné odběry krve u tehdejšího jeho zaměstnavatele,
v Secheze. Důvodem k jeho rozhodnutí bylo jen
přesvědčení, že jeho krev může někdo někdy potřebovat. On sám a ani jeho rodina nikdy krev
nepotřebovali. Během této doby pan Procházka
získal všechny plakety Dr. Janského, Zlatý kříž III.
stupně za 80 odběrů a Zlatý kříž II. stupně za
120 odběrů. Zdeněk Procházka si během 46 let
nechal vzít krev stopadesátkrát. Lidské tělo obsahuje až šest litrů krve. To znamená, že Zdeněk
Procházka z Lovosic by po 150 odběrech, které
uzavřel 21. srpna 2018 na Transfuzním oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dokázal
díky dárcovství naplnit svou krví 11 lidských těl.
Lidem tím pomohl zachránit život při různých
operacích, při nichž byla transfuze krve nezbytná.
MS ČČK Lovosice byla zrušena 14. března 2005, a
to z důvodu nízkého počtu členů (4) a absolutního
nezájmu mladých lidí o vstup do ČČK. MS Lovosice byla aktivní hlavně v činnosti dárců krve.
„Vědunka Kadavá s námi organizovala odběry krve
pro lovosické dárce. S ní jsme léta spolupracovali
a společně jsme oceňovali dárce krve na MěÚ
Lovosice,“ uvádí Olga Šotnarová z Oblastního
spolku Českého červeného kříže v Litoměřicích. „V
současné době zajišťujeme zdravotní dozory na
sportovních akcích v Lovosicích našimi zdravotníky,“ dodává Šotnarová.
(hz)

Děti ze ZUŠky vymalovaly podchod u Besedy
Výmalba podchodu u Besedy je dokončena, podmořský svět teď máme i v Lovosicích. Poděkování patří žákům a pedagogům výtvarného oboru ZUŠ,
jmenovitě paní učitelce Janě Klímové, která věnovala přípravám a samotné výmalbě podchodu spoustu svého času. Uznání a dík si samozřejmě zaslouží
všichni, jejichž práce přispěla ke zkrášlení této cesty pro pěší.
Petra Dolejší, ředitelka ZUŠ, foto Tereza Havleová
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Vzpomínka na Ladislava Gottelta, předsedu jachetního oddílu
koupil jolový křižník, plachtění bylo
jeho velkou láskou.
V roce 1960 se pokusil obnovit
činnost bývalého jachetního oddílu a
podařilo se mu to; byl dokonce zvolen předsedou. Za jeho vedení byla
postavena nová loděnice, oddílu věnoval opravdu hodně sil. V roce 1978
si udělal „kapitánské zkoušky“. Za
svoji činnost obdržel bronzový Čestný odznak Českého svazu jachtingu.
Oddíl oslavil se svým čestným předsedou Ladislavem Gotteltem v roce
2005 i jeho 80. narozeniny. Další
láskou manželů byla jejich vnoučata.
Láďu Gottelta i jeho paní jsem znala
dlouhá léta a měla jsem je ráda. Nelze nevzpomenout ani na rok 1989 a
1990, kdy jsme se v rušných dnech
Občanského fóra scházeli u nich
doma; oba byli zakladateli OF. Věra
Gotteltová zemřela 25. října 2009, její
manžel ji následoval po dvou měsících. Pokud jste je znali, vzpomeňte si
na ně se mnou. Čest jejich památce!

Před 10 lety zemřel den před Štědrým dnem, 23. prosince 2009 v nedožitých 85 letech pan Ladislav Gottelt,
bývalý dlouholetý předseda Jachetního oddílu Tělovýchovné jednoty
Severočeských chemických závodů. V
„secheze“ v oddělení Vědeckých a
technických informací také od roku
1954 pracoval jako tlumočník a překladatel. Pan Gottelt pocházel z česko - německé rodiny. Když mu byly
pouhé dva měsíce, umřela mu maminka na tuberkulózu a vychovávaly
ho tetičky, které mluvily převážně
německy. Maminka byla Češka, tatínek byl Němec, ale on i dědeček se
přihlásili po roce 1918 k české státní
příslušnosti.
Mladý Ladislav se učil a studoval u
legendárního Bati a po válce se vrátil
do Lovosic. V roce 1946 nastoupil do
zaměstnání do olejny a pracoval v
dokumentaci. V té době se seznámil
se svou budoucí ženou, oženil se a
narodil se jim syn Ladislav. Později si

Seriál Lovosického dneška: Knihovna - věc veřejná, 5. část
Letos uplynulo 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.

Podle zápisu lovosického kronikáře Františka
Frühaufa byly v lovosické knihovně v roce 1981
zaměstnány 4 stálé pracovnice – vedoucí knihovny
Vlasta Somrová, dále 1 knihovnice v oddělení pro
dospělé, 1 knihovnice v oddělení pro mládež a 1
pracovnice na poloviční úvazek; občas se brala
o prázdninách na výpomoc brigádnice. V tomto
roce došlo také k likvidaci knižního fondu, který
byl uložen v pobočném skladu v ul. Osvoboditelů
(sklad byl vlhký a knihy byly znehodnoceny, zplesnivěly – centrální knihovna neměla vlastní skladovací prostory – o kolik knih a jaký druh se jednalo,
kronikář neuvádí. Paní Rybínová uvedla, že šlo
o naučnou literaturu i beletrii, přes 1000 knih). V
roce 1981 bylo proto nakoupeno 1 100 nových
knih.
Na Lovosicku bylo v tomto roce zrušeno mnoho
obecních knihoven (Lhotka nad Labem, Boreč,
Březno, Oparno, Staré, Medvědice, Sutom, Vchynice) a byly nahrazeny pojízdným systémem. Zrušení
se zdůvodnilo lepším využitím knih a lepší titulovou náplní (to bych chápala, na vesnicích byly
možná k dispozici ještě i staré předválečné vesnické romány apod., z hlediska nové koncepce asi
naprosto nevhodné). A čím méně knih bylo k dispozici, tím více lidé sledovali televizi, kde měli k
dispozici ty „správné“ názory. Knihy přece vadily
vždycky, Koniášem počínaje, přes Hitlera (v Německu se knihy třeba Thomase Manna nebo Ericha Kästnera pálily na hranicích) a neustálým vyřazováním nesprávných titulů nebo spisovatelů za
totality snad konče. Ten, kdo čte, více přemýšlí než
ten, který jen sedí u televize nebo dnes třeba u
počítačových her.
Rok 1982 znamenal pro knihovnu instalaci
ústředního topení v nových prostorách - knihovna
byla rozšířena o vedlejší byt po zemřelé majitelce.
Ve větší míře fungovala Meziknihovní výpůjční
služba, hlavně z liberecké a ústecké knihovny (až
200 svazků ročně). Byly zakoupeny nové knihy za
cca 17 200,- Kčs a uspořádáno 28 kulturně výchovných besed (například Terezín včera a dnes,
Život a dílo Ondřeje Sekory, Pověsti z Litoměřicka).
Počet místních knihoven v regionu byl snížen z
původních 25 na 11, do ostatních obcí dojížděl
bibliobus. Byla například zrušena knihovna i v
Malých Žernosekách, Děčanech, Dřemčicích a
Dobkovičkách. V těch zbývajících bylo provedeno
16 metodických návštěv. V knihovně v té době
pracovaly: Vlasta Somrová (vedoucí), Vlasta Rybí-
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Vlasta Somrová

Foto archiv

nová, Soňa Kakalíková, Ilona Svobodová a uklizečka Zdena Maňourová.
I v dalších letech trval nad kulturou přísný dohled. Kronikář uvádí pro rok 1983: „Trvalým společenským úkolem v kulturně výchovné činnosti
bylo usilovat, aby došlo ke kvalitativně vyššímu
stupni sepětí kulturně výchovné činnosti s ideově
politickou prací, k sepětí s úkoly výstavby rozvinuté socialistické společnosti, k rozvíjení socialistického vztahu k práci, k socialistickému vlastenectví,
k upevňování kázně a socialistické zákonnosti.
Tímto duchem se nesla veškerá kulturní činnost
v našem městě. Byl sestaven jednotný kulturní
plán na rok 1983 s rozvržením kulturních podniků
do jednotlivých měsíců, v němž bylo využito všech
politických i kulturních výročí k ideově výchovnému masovému působení.“ (konec citace)
Knihovna měla v roce 1983 celkem 865 dospělých čtenářů a 685 dětských. Půjčeno bylo 45 832
svazků dospělým a 8522 dětským čtenářům. Časopisů bylo zapůjčeno 1352. Zakoupeno bylo 510
svazků, odepsáno 624 knih. V tomto roce byla
zrušena knihovna v Lukohořanech. Besedy se konaly například na téma Pohádky ve světě dětí,
Kosmonauté, Květnové události 1945 apod. V
oddělení naučné literatury bylo zavedeno MDT
(Mezinárodní desetinné třídění), k dispozici byl
katalog a orientační tabule. Fond naučné literatury

obsahoval tyto druhy literatury: marxistickou,
společenskopolitickou, přírodovědnou, zemědělskou, technickou a ostatní naučnou. Pro rok 1984
uvádí nový kronikář Procházka pouze celkový
počet čtenářů 1930, celkový počet zápůjček
92 315 knih a 59 besed. Při knihovně i nadále
existoval Klub přátel sovětské literatury. Lovosice
s místními částmi měly přes 13 tisíc obyvatel.
V dalším roce je zápis o Městské lidové knihovně
včleněn do souborného tématu Rozvoj kultury.
Akce pořádané v roce 1985 byly zaměřeny k oslavám 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Byla dokončena rekonstrukce II.
poschodí budovy knihovny, v I. poschodí bylo
zřízeno samostatné oddělení pro dospělé a do II.
poschodí přemístěno dětské oddělení z ulice
Osvoboditelů 12. Zapsaných čtenářů bylo 1805,
výpůjček 81 262. Proběhlo 46 kolektivních akcí za
účasti 1098 posluchačů, 36 výstavek literatury a 48
jiných akcí (soutěže, nástěnky apod.). Zakoupeno
bylo 1704 ks knih za 50 203,50 Kčs, některé publikace dostala knihovna darem od Ministerstva
kultury. V roce 1985 byl vytvořen celookresní systém knihovnických služeb a završil se tak proces
postupné integrace knihovnických agend všech
knihoven.
Pro rok 1986 je v kronice zapsán pozoruhodný
Soubor opatření k prohloubení ochrany veřejného
pořádku na léta 1986 - 90, z něhož nelze necitovat
alespoň kousek pro ty mladší: Na úseku kultury
zpřísnit hledisko výběru kulturních pořadů při
povolovacím řízení, dbát na plnění plánu kulturněvýchovné činnosti, zejména politicko - výchovných
pořadů a trvale zvyšovat jejich počet a úroveň a
provádět namátkovou kontrolu kulturních pořadů
a připravovat opatření k odstranění zjištěných
nedostatků.
Zápis o knihovně má pouze 4 řádky (celkový
zápis z roku 1986 má 198 stran, tj. cca 30x 198 =
5940 řádek). Zapsáno bylo 2000 čtenářů, provedeno 81 000 výpůjček a konalo se 42 besed. Knihovna se zabývala hlavně mimoškolním vzděláváním
mládeže a zajišťováním studijní literatury pro
pracující. I nadále existoval Klub přátel sovětské
literatury. Poslední zápisy na mne činily dojem, že
kniha nemá člověka povznést, pobavit, eventuálně
vzdělat, ale jen politicky vychovávat, a bylo mi
smutno, kam to v těch letech kultura dopracovala.
Například nikdo knihovnu nevyfotografoval, ani
zvenku ani interiér. Snad se to nesmělo, nevím. (hz)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •

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

Tajenka z listopadového vydání:
Hotel U Dráhy

Hotel U Dráhy a ještě dříve Zur
Eisenbahn, tak se v minulosti nazýval
objekt, který dnes všichni známe
jako Lovoš. Tak se začal jmenovat v
60. letech podle kavárny v přízemí.
Původní hostinec s pokoji se datuje
od roku 1850. Byl několikrát přestavován a přirozeně měnil i majitele.

Objekt v roce 1943 prodali majitelé
čížkovického panství Eberhard a
Hedvika Kuehne městu Lovosice.
Po rozsáhlé rekonstrukci byl Lovoš
jako centrum kultury slavnostně
otevřen, aby mohl dál sloužit k setkávání a kulturnímu vyžití obyvatel
nejen z Lovosic.
(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

prosinec 2019

Plán zájezdů, lázeňských a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2020
6. - 12. 4. Lázně Kundratice
Lázeňský pobyt s procedurami, ubytování, plná penze, doprava. 7 000,24. - 30. 5. Luhačovice
Pobyt v hotelu, 2x vstup do bazénu, ubytování, plná penze, doprava. 7000,20. - 27. 6. Přehrada Pastviny
Pobyt v penzionu, ubytování, plná penze, doprava. 6 000,12. - 19. 9. Rokytnice nad Jizerou
Pobyt v hotelu, volný vstup do bazénu, ubytování, plná penze, doprava.
5 500,Srpen 2020 - Domažlice
Návštěva Chodských slavností, doprava, termín bude upřesněn. 400,Září 2020 - České Budějovice
Návštěva výstavy Země živitelka, doprava, termín bude upřesněn. 400,Při jednodenních zájezdech se uvedená částka platí při přihlášení.
Při týdenních pobytech bude složena záloha 2 000,- Kč a doplatek
proběhne nejpozději 6 týdnů před odjezdem na pobyt a výlet.
Cestovní pojištění není v ceně pobytu. Doporučujeme pojištění
stornopoplatků. Při platbě je nutné předložit členskou průkazku
se zaplaceným členským příspěvkem na rok 2020.
Přihlášky přijímáme v kanceláři STP Lovosice
od 1. 1. 2020 vždy v úterý od 9 do 12 hodin.
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