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SLOVO STAROSTY

PROGRAM V LOVO CAFÉ JEDE NAPLNO

Během podzimu ožila kavárna LOVO Café naplno bohatým kulturním programem. Koncerty, Open Mike
večery, autorská čtení, přednášky a zejména promítací večery v režii nově vzniklého filmového klubu
kavárna nabídne i v roce 2020.
Foto Milan Richtr
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Vážení spoluobčané,
vítám vás nad stránkami
Lovosického
dneška, který je prvým v roce 2020. Je
mnoho
vykladačů
budoucnosti,
kteří
nás přesvědčují, jaké
budeme prožívat příští období.
Ale jak již jsem na tomto místě
mnohokrát napsal, opět je pouze na nás, jak bude tento rok
vypadat.
Konec roku jako završeného
cyklu předurčuje k jistému hodnocení. V loňském roce jsme se
často mohli setkat s připomínkami na dobu před 30 lety.
Mnoho lidí kvituje nastalé změny pozitivně, jiní jsou z vývoje
spíše zklamáni. Každá doba
zkrátka přináší svá pozitiva i
negativa a každý to posuzuje
zcela subjektivně. Je třeba širšího nadhledu a zájmu utvořit si
trochu objektivní názor. To je,
myslím, v dnešním světě možná
to nejtěžší. Přes množství médií
nebo snad právě proto máme
kolem sebe tolik informací, že je
velmi těžké je zpracovat. Valná
většina z nich jsou navíc polopravdy či vyložené lži. Nevíme,
komu naslouchat, komu věřit, k
čemu se přiklonit. Ale stále jsme
to my, lidé, kteří svět modelujeme dle našich představ. Mnoho
věcí se relativizuje a tím se
v podstatě rozmělňují a devalvují. Pozitivní však je, že změna
je možná vždy.
Ať tedy v novém roce dokážeme čelit všemu nepříznivému,
dokážeme rozeznávat pravé
hodnoty od pozlátka, jsme
schopni se kriticky podívat i na
sebe, umíme odpustit tomu,
kdo si to zaslouží, odoláváme
manipulacím a malověrnosti.
Mějme vize a nebojme se naplňovat naše cíle. Tím spíše pokud nebudou ku prospěchu jen
nám.
Mnoho úspěchů, radosti a
elánu v roce 2020.
Milan Dian

Fotostrana

Čertovská sklepení
opět „děsila“ děti
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Rekonstrukce vnitrobloku U Turka je ukončena
Na začátku prosince byla ukončena velká investiční akce města - rekonstrukce prostoru U Turka. Akce stála 8,5 milionu korun.

Součástí stavebních úprav byla oprava vnitrobloku, kompletní renovace chodníku, parkoviště,
příjezdové komunikace pro složky záchranného
systému a kompletně nová autobusová zastávka,
včetně zázemí pro trafiku.
„V rámci našeho směřování k moderní aglomeraci zasazené do zeleně je tato akce první, která
splňuje veškeré nároky a soudobé trendy. V dalších letech bychom chtěli pokračovat obdobnými
projekty i v jiných částech města. Naší prioritou je
zachování všech původních stromů a rozšíření
travnatých ploch,“ říká starosta města Milan Dian.
„Jsme velmi rádi, že přes komplikace, které se při
rekonstrukci vyskytly, jako je objevení sklepů nebo

Renovace
chodníků
v ulici 28. října
skončila

V rámci 1. etapy rozvodu T-Mobile
byl vybudován nový chodník okolo
Základní školy Sady pionýrů. Realizace si vynutila i opravu navazující
komunikace. Díky navržené úpravě se
rozšířil a zkvalitnil prostor pro parkování. „Firma Smola vyšla z poptávky
trhu. Práci provedla kvalitně během
čtrnácti dnů,“ uvedl místostarosta
Lovosic Vladimír Šuma. „V kooperaci
s firmou LTnet, která pokládala optický kabel, vznikl celý chodník podél
hřiště 1. ZŠ. V dalších etapách by měl
opět recipročně vzniknout další
chodník v ulici Karla Maličkého a
parkovací plocha v Husově ulici,“ řekl
starosta města Milan Dian.
Dle studie proveditelnosti vypracované v minulých letech bylo v rámci
bezpečnosti navrženo srovnání krajního pruhu vozovky do stejné výškové úrovně jako hlavní komunikace.
Vzhledem ke způsobu stávajícího
odvodnění byla provedena propustná podkladní vrstva s povrchem z
betonových zatravňovacích tvárnic
tak, aby se dešťová voda vsakovala
přímo na pozemku.
(pch, foto pch)
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nečekaně silné betonové vrstvy podloží, se podařilo stavbu dokončit s čtrnáctidenním předstihem,“ dodává místostarosta Vladimír Šuma.
Oproti původnímu plánu se navýšil rozpočet
zhruba o 1 milion korun. Důvodem bylo objevení
sklepení původní zástavby a odbourání již zmiňovaných betonových vrstev, které bylo nutné odstranit. Parkoviště je už nyní otevřené, probíhají
poslední dokončovací práce. Ještě zbývá dořešit
intenzitu pouličního osvětlení tak, aby vyhovovala
chodcům i obyvatelům sídliště.
Práce proběhly dle projektové dokumentace.
Bylo zde upraveno a rozšířeno parkoviště. Nyní
má kapacitu 28 stání pro osobní automobily,

2 z toho pro ZTP. Přibyla také 4 stání pro motocykly. Východní část parkoviště ukončují nové chodníky. Zastávka autobusu má ocelový skelet s
opláštěním z latí ze sibiřského modřínu. Její vegetační střecha se zelení koresponduje s blízkým
podchodem. Byla zvětšena zatravněná plocha a
vytvořena relaxační zóna s dřevěnou palubou,
obehnanou trvalkovými záhony, novými stromy a
keři. Místo k odpočinku doplňují dřevěné lavičky.
V plné kráse se prostor ukáže na jaře, kdy se celý
zazelená a rozkvetou všechny zasazené květiny.
Stavbu provedla firma SANAP s.r.o., která předložila nejnižší cenovou nabídku. Celkově investice
dosáhla 8,5 milionu korun.
(pch, foto pch)

Výše poplatků
za psy zůstává
stejná
Zastupitelstvo města schválilo novou vyhlášku o místním poplatku ze
psů. Ta byla upravena díky novele
zákona. Dobrou zprávou je, že
všechny poplatky zůstávají ve stejné
výši jako doposud.
Ve sbírce zákonů dne 6. 11. 2019
vyšla novela č. 278/2019 Sb., kterým
se mění zákon č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích a v podstatě se
dotýká úpravy každého místního
poplatku. Město Lovosice proto
oslovilo odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR o součinnost při
přípravě nových vyhlášek. MVČR
prozatím odsouhlasilo návrh nové
vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. Za prvního psa chovaného v rodinném domě, případně u
něj, tedy zaplatíte stále 400 korun
(za každého dalšího 600 korun), za
psa chovaného na jiném místě ve
městě 600 korun (za každého dalšího 900 korun) a za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel
sirotčího důchodu zaplatíte 100
resp.
150
korun.
Více
na
www.meulovo.cz. (tuc)
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Odbory informují
Odbor tajemníka

Odbor životního prostředí

Zastupitelé se letos na jednání sejdou znovu pětkrát

2. vlna rozdávání kompostérů proběhne v březnu

V roce 2020 se stejně jako v minulém roce sejdou lovosičtí zastupitelé pětkrát. Stane se tak vždy ve středu, a to 5. února, 25. března, 24. června, 30. září a 9. prosince. Jednání začnou vždy od
16 hodin.

V průběhu září proběhlo první kolo rozdávání kompostérů občanům Lovosic. Bylo rozdáno přes 360 kusů v objemu od 800 litrů
do 2000 litrů. V současné době zbývá stále k rozdání 45 ks kompostérů různých objemů: 800 l - 17 ks, 1000 l - 13 ks, 1400 l - 9 ks
a 2000 l - 6 ks. V případě zájmu se obraťte na pracovníky MěÚ
Lovosice, odbor životního prostředí: Markéta Kulhánková (email:
marketa.kulhankova@meulovo.cz), tel.: 416 571 137 a Vojtěch
Hamerník, tel.: 416 571 130. Předpokládaný termín vydávání kompostérů bude v 1. polovině března 2020. Termín vydávání se týká i
zájemců, kteří svůj zájem projevili již v období září - prosinec
2019.

Sociální služby města
Rozsvícení vánočního stromu

Několik desítek seniorů přihlíželo v pátek 29. listopadu historicky
prvnímu slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu na nádvoří u
domu s pečovatelskou službou Sociálních služeb města Lovosice.
Atmosféru umocnil koncert hudební skupiny Severka, ale i cukroví
a voňavé svařené víno, které tu zájemci mohli zdarma ochutnat.
S odpočítáváním a následným rozsvícením darovaného vánočního
stromu pomohl Vladimír Šuma, místostarosta města Lovosice.
Tímto byl symbolicky zahájen adventní čas, období společenských
akcí spojených s vánoční tematikou, které trvaly až do Štědrého
dne.

Předvánoční setkání dětí a seniorů

5. prosince navštívily budovu Sociálních služeb města Lovosice
děti z MŠ Resslova. Setkání seniorům zpříjemnily svým vystoupením s vánočním pásmem. Při zpívání koled se klienti ke zpívání
dětí přidali. Senioři dostali od dětí milé dárky (svícny a ručně vyráběné andělíčky z papíru) a děti za odměnu ovoce a sladkosti.
Všichni si společné setkání moc užili.
2x Lenka Špačková, Sociální služby města Lovosice

leden 2020

Doplnění informace o sběru kaštanů
V minulém vydání odbor životního prostředí MěÚ Lovosice informoval o výsledcích a zapojení jednotlivých škol v Lovosicích do
sběru kaštanů. Administrativní chybou nebyla zveřejněna informace, že do sběru se zapojila také Základní škola Sady pionýrů,
jejíž žáci nasbírali 870 kg kaštanů. Všem žákům, kteří se do sběru
zapojili, a jejich rodičům se za tuto chybu omlouváme.

Cena tepla zůstává stejná

Rada města na svém jednání
dne 18. prosince 2019 odsouhlasila návrh, ve kterém cena
tepelné energie pro rok 2020
činí 558 Kč/GJ bez DPH. Cena
tepla v Lovosicích se tedy i
přes současné investice do
rekonstrukcí drží na stejné
úrovni už od roku 2014.
Předběžná kalkulace ceny
slouží pro potřeby stanovení
záloh. Konečná cena za rok
2020 bude stanovena po
skončení podzimní topné sezony k 31. prosinci 2020. Cena

se vypočítává na základě reálně vynaložených nákladů v
daném zúčtovacím období.
Záleží přitom především na
klimatických podmínkách daného roku.
Tepelné hospodářství města
Lovosice nyní ukončuje první
etapu rekonstrukce v ulicích
Wolkerova a Dlouhá. I přes
poměrně vysokou finanční
náročnost se daří akce naplánovat tak, aby se investice
nijak nedotkly konečné ceny
tepla.
(pch)
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Ředitelka Jaromíra Venclíčková odchází a bilancuje...
Jaromíra Venclíčková byla ředitelkou Střední odborné školy technické a zahradnické od 1. února 2008.

Historie školy byla zajímavá; dnešní
škola vznikla po stoleté povodni
2002, kdy tři lovosické střední školy
byly sloučeny do jediného subjektu.
Střední odborné učiliště Lovosice
Terezínská, Střední průmyslová škola
chemická a Střední odborné učiliště
zemědělské se staly jedinou školou
nejprve pod názvem Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště,
Odborné učiliště a Učiliště Lovosice.
Od roku 2006 byla škola přejmenována na Střední odbornou školu
technickou a zahradnickou (dále
SOŠTZ). Škola nese nový název od
1. ledna 2006, zřizovatelem zůstal
Krajský úřad Ústeckého kraje. Byla
zařazena mezi páteřní školy Ústeckého kraje a byly vytvořeny podmínky
pro její další rozvoj jak personální,
materiální, tak i technický. Soustava
studijních oborů se nezměnila.
V rámci Dne učitelů v roce 2012
Ústecký kraj slavnostně ocenil vybrané pedagogy ze středních škol Ústeckého kraje. Učitelům za dosavadní
pedagogickou činnost poděkovali
hejtmanka Jana Vaňhová, radní pro
školství, mládež a sport Petr Jakubec
a předseda Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Mezi oceněné pedagogy
patřila i Jaromíra Venclíčková ze
Střední odborné školy technické a
zahradnické z Lovosic. Paní ředitelka
nyní ve funkci končí. Požádali jsme ji
o jakousi bilanci její ředitelské éry.

Popište prosím některé novinky,
ke kterým došlo za vaší ředitelské
éry.
- tvorba Školních vzdělávacích programů - od roku 2008 jsme vytvořili
celkem 13 ŠVP
- rekonstrukce pracoviště ve Vrbičanech – přístavba šaten (2009), nová
učebna svařovny (2012), vybavení a
částečná rekonstrukce 6 dílen (2019)
- úprava skleníků na zahradě v Litoměřicích (2012)
- škola se zapojila do projektů: Leonardo (výměna pedagogů - floristů), UNIV2, UNIV3, EU peníze SŠ
(vybavení počítačových učeben),
Dotyk (notebooky pro pedagogy),
Výzva č. 56 (výjezd žáků do Velké
Británie a vybavení školní knihovny),
Šablony I (vzdělávání pedagogů)
- soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky – organizátor pro Ústecký kraj

Život Jaromíry Venclíčkové probíhal převážně v Lovosicích, kde se
v roce 1958 narodila.
- ZŠ – nástup 1965 na ZŠ Všehrdova, pak 1. ZŠ Lovosice
- následovala střední škola – Gymnázium v Lovosicích, poslední ročník absolvován na Gymnáziu ve
Žďáru nad Sázavou
- VŠ – Pedagogická fakulta v Ústí
nad Labem, obor matematika a
chemie – ukončení v roce 1983
- nástup do pracovního procesu
(KNV Ústí nad Labem) – Střední
odborné učiliště chemické v Lovosicích a část úvazku na Středním
odborném učilišti zemědělském v
Lovosicích
- od roku 1992 přestup na Střední
průmyslovou školu chemickou v
Lovosicích
- v roce 2003 sloučení všech škol
- hlavním vyučovacím předmětem
byla matematika, také fyzika, anglický jazyk, ekonomika a jednou i
chemie
- další vzdělávání – Výchovné poradenství (2002) a Školský management (2007)
- v roce 1983 ukončení vysoké
školy, nástup do pracovního poměru i vstup do manželství
- rodina – 2 děti, dcera Lucie a syn
Jan (v jejích šlépějích pokračuje i
dcera Lucie, učí na SOŠTZ)
- záliby: sport (volejbal), čtení,
luštění sudoku a hlavně vnoučata
Lucinka a Martinka
vení a ředitel měl větší možnosti, jak
finančně ohodnotit učitele a nepedagogické pracovníky. A mým velkým
přáním je, aby změny byly systémové
– nepodléhalo se naléhání veřejnosti
(např. maturitní zkoušky).
- škola je zastoupena v Sektorové
dohodě pro chemii i Regionální sektorové dohodě v oblasti autodopravy, výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů
- byla podepsána partnerská smlouva s Lovochemií - stipendium pro
vybrané obory (Aplikovaná chemie,
Chemik a Opravář zemědělských
strojů)
Co myslíte, že se nejvíce povedlo?
Vylepšení pracovního prostředí na
odloučeném pracovišti ve Vrbičanech
a zároveň, že dílny se nestěhují do

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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jiných prostor - škola zůstává stále Budete pokračovat ve vedení
jako samostatná jednotka a i skladba oddílu volejbalu? Má v poslední
oborů se téměř nemění.
době velké úspěchy.
Pokud mě oddíl bude potřebovat,
Zůstává něco, co se nepodařilo tak ano. Jsem ráda, že nemáme v
dokončit?
oddíle pouze kategorii ženy, ale už
Nepodařilo se mi dokončit rekon- máme i starší žákyně a kadetky.
strukci laboratoří, projekt se už rozběhl – než odejdu do důchodu, tak Pokud jsem to správně pochopila,
snad budou hotové.
zůstáváte na škole ještě alespoň
v roli učitelky matematiky. Snad se
Změnila byste něco ve školství?
ta rekonstrukce laboratoří dokonPřála bych si, aby zase platilo – „pan čí, dokud budete na škole, moc
farář, pan doktor a pan učitel“. Aby bych vám to přála.
Eva Hozmanová, foto archiv
učitel měl ve společnosti lepší posta-

HC Lovosice ženy
Pořádá celoroční nábor do svého týmu!
POJĎ HRÁT HOKEJ
Přijď se podívat na zimní stadion HC Lovosice
a vyzkoušej si být součástí hokejového týmu.
Pravidla hry a bruslit tě naučíme.
Pondělí 19.30 - 21 hodin. Čtvrtek 20.45 - 22 hodin
Kontakt: Božena Vozárová, kapitánka týmu, tel.: 723 720 211

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Aktuality

Krajinou Středohoří aneb Švestková dráha opět v provozu
Na Švestkovou dráhu, vedoucí malebnou krajinou Českého středohoří, se 15. prosince 2019 vrátil každodenní železniční provoz.
Společnost AŽD totiž zahájila v objednávce Ústeckého kraje linku U10 Litoměřice horní nádraží – Most. Stalo se tak po dvanácti letech od doby,
kdy na tehdy zastaralé a pomalé trati vlaky přestaly jezdit.

Podle schváleného jízdní řádu každý všední den
vyjíždí mezi Litoměřicemi horním nádražím a Mostem jedenáct párů vlaků a dalších sedm jezdí v
úseku Litoměřice horní nádraží – Třebívlice. Nové
spoje zastavují ve stanicích a zastávkách: Litoměřice horní nádraží, Litoměřice Cihelna, Žalhostice,
Lovosice závod, Lovosice, Sulejovice, Čížkovice,
Třebenice, Třebenice město, Dlažkovice, Podsedice, Třebívlice, Židovice, Libčeves, Bělušice a Most.
Dopravu zajišťují tři modernizované nízkopodlažní jednotky RegioSprinter a jedna je v záloze.
„Koupili jsme je v Německu a po modernizaci jsou
vybaveny klimatizací, Wi-Fi, zásuvkami na 230 V,
velkoprostorovým vakuovým WC a možností přepravy kočárků a kol. Každá jednotka pojme 65

sedících a 100 stojících cestujících,“ říká generální
ředitel AŽD Zdeněk Chrdle a dodává, že podpis
smlouvy s Ústeckým krajem byl podmíněn také
tím, že vlaky budou jezdit rychleji než autobusy.
Společnost AŽD proto trať kompletně opravila a
doplnila o nejmodernější zabezpečovací zařízení,
čímž se rychlost vlaků zvýšila místy až na 100 kilometrů v hodině.
Ve vlacích AŽD platí papírové jízdenky i elektronické čipové karty Dopravy Ústeckého kraje (DÚK).
Papírové jízdenky je možné zakoupit také u průvodčích. Švestková dráha má vlastní webové
stránky www.svestkovadraha.cz a je aktivní i na
sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter.
Společnost AŽD koupila Švestkovou dráhu od

státu v roce 2016 jako zbytnou. Během krátkého
času ji uvedla do normového stavu, aby vybudovala zkušební polygon pro testování vlastních
technologií. Současně zde začala ve spolupráci s
Ústeckým krajem provozovat víkendovou turistickou linku T4 Lovosice – Most. Obliba víkendového
provozu a příslib kratších jízdních dob s moderními soupravami se staly impulsem k jednání vedoucím k obnovení každodenního provozu.
Společnost AŽD plánuje na Švestkové dráze
postupně představit nové chytré systémy nejen
pro regionální dopravu. Instalované technologie
od roku 2020 umožní na Švestkové dráze mimo
jiné zkoušet i autonomní vlaky, tedy vlaky bez
strojvedoucích.
Monika Dvořáková, AŽD Praha

Rekonstrukce teplovodní sítě v ulicích Dlouhá a Wolkerova skončila
Ve čtvrtek 19. prosince předala firma ELTE s.r.o. z Ústí nad Labem Tepelnému hospodářství města Lovosice do užívání stavební dílo
s názvem „Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích – 1. etapa“.

Jednalo se o dodávku stavby teplovodních rozvodů a objektových předávacích stanic pro zajištění dodávky tepla pro bytové domy v ulicích Dlouhá a Wolkerova. V ulici Dlouhá bylo osazeno sedm
objektů předávacími stanicemi a tyto byly připojeny novým horkovodním předizolovaným potrubím
na současný rozvod tepla v Lovosicích. V ulici
Wolkerova se jednalo o výměnu současného čtyřtrubkového sekundárního rozvodu za nový. Hlavním cílem této stavby bylo zabezpečit vyšší spolehlivost, vyšší komfort vytápění, nižší náklady na
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údržbu a nižší tepelné ztráty. Zároveň by měl být
nový rozvod odolnější vůči povodním.
Přestože se v průběhu stavby vyskytly některé
problémy, které bylo nutno řešit vícepracemi, a
došlo tak k posunu původně plánovaného termínu
předání díla, podařilo se Tepelnému hospodářství
ve spolupráci s dodavatelem díla vše zrealizovat
tak, aby to neohrozilo včasné zahájení topné sezony v ulicích Wolkerova a Dlouhá.
Dílo bylo převzato s některými nedodělky, které
by měly být z větší části odstraněny do konce

ledna 2020. Pouze terénní úpravy, osetí trávy a
výsadba náhradních stromů bude realizována, až
tomu bude přát počasí. Předpoklad je březen až
duben 2020.
Vedení Tepelného hospodářství města Lovosice
by touto cestou chtělo poděkovat všem obyvatelům výše uvedených ulic za trpělivost a toleranci,
kterou projevili při provádění všech nutných prací.
Zároveň bychom také rádi poděkovali všem předsedům jednotlivých SVJ za spolupráci.
Ing. Martin Macháček, ředitel THML
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Lovosicko

Obnova kulturní památky – areál zámku v Dlažkovicích
Městský úřad Lovosice jako obec s rozšířenou působností má na starosti vedle dalších agend i zajišťování a průběh obnovy kulturních památek
v rámci jeho správního území dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Jako jednu z těchto akcí bych vám
chtěl přiblížit obnovu areálu zámku v
Dlažkovicích, který je zapsaný v
Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Tato akce se řadí mezi ty
větší, neboť její náklady čítají cca 15
mil. Kč a doba provádění si vyžádala
téměř dva roky.
Zámek v Dlažkovicích je původní
venkovské šlechtické sídlo, postavené v 17. století na místě bývalé tvrze,
které následně v počátku 18. století
bylo přestavěno do barokní podoby,
jež se v převážné míře dochovala až
dodnes. V současnosti je zámek
užíván jako Dětský domov, Základní
škola praktická, Praktická škola a
Školní jídelna - a to jako příspěvková
organizace Ústeckého kraje.
Vzhledem k tomu, že objekt již
vykazoval delší dobu špatný a místy
havarijní stav, byla zpracována pro- jak hlavní budovy zámku, tak i přileh- to dle přísných pravidel a požadavků
jektová dokumentace, řešící obnovu lých objektů a zpevněných ploch, a památkové péče. Po zahájení prací

na jaře roku 2018 se podařilo k dnešnímu dni zajistit jak celkovou opravu
bohatě zdobené fasády hlavního
objektu, jehož součástí bylo i restaurování kamenného portikusu hlavního vstupu do objektu, kamenného
balkónu nad vstupem do zahrady,
tak i bohatě zdobeného oválného
okna ve štítu středního rizalitu fasády
a rodového erbu pod ním.
Dále byla provedena obnova přilehlé terasy s balustrádou, zpevněné
plochy na straně do zahrady, i hlavní
příjezdové komunikace k zámku,
umocněné novou kovanou bránou.
Věřím, že tímto počinem byly zajištěny nejenom běžné opravy, ale
rovněž tak zachování kulturního dědictví pro naše další generace a hlavně pak důstojné místo a příjemné
prostředí pro obyvatele či návštěvníky předmětného zařízení.
Robert Paťcha, památková péče MěÚ Lovosice

• • • Dobrovolní hasiči z Čížkovic získali druhé místo • • •
Úspěch čížkovické jednotce přinesl zásah na želechovické skládce SONO z 28. dubna 2019. Jednotka na místě tehdy strávila 42 hodin.

Do ankety dobrovolní hasiči roku 2019 jsme se
přihlásili v obci Klapý, kde probíhala soutěž v
požárním sportu, a zaujal nás stánek s názvem
Dobrovolní hasiči roku. Proto jsme neváhali a do
ankety se přihlásili. Po určitém čase nás z ankety
oslovili, abychom jim zaslali podrobný popis zásahu, s kterým jsme se nominovali, a přiložili fotografie z místa události. To už jsme začali něco
tušit, protože se o naši jednotku začala zajímat
komise ankety a důkladně si ji prověřovala a zjišťovala její činnost a události, na které vyjíždí.
Pak přišel ten šťastný den, kdy nám bylo sděleno, že jsme postoupili do finále ankety Dobrovolní
hasiči roku 2019 mezi pět jednotek ze středních a
severních Čech. Pak už záleželo pouze na lidech,
kdo naší jednotce zašle hlas. Nedávali jsme si moc
velké naděje, protože konkurence byla opravdu
veliká, ale řekli jsme si, že se necháme překvapit.
Finální večer se konal v hotelu Boby centrum v
Brně, kde bylo opravdu velice krásné zázemí a
nepopsatelná atmosféra. Sledovali jsme finálový
večer s napětím a čekali, až moderátor Petr Rychlý
vysloví nominaci jednotek pro střední a severní
Čechy. Ve chvíli, kdy řekl, že naše jednotka postupuje mezi tři nejlepší, jsme byli opravdu velice
šťastní a moc jsme se radovali z celkového druhého místa. Zážitek to byl opravdu nepopsatelný.
David Machata, velitel JSDHO Čížkovice
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ZUŠ

Konec roku byl na lovosické ZUŠce mimořádně nabitý

Vše začalo koncertem k 30. výročí sametové
revoluce „Významné 9“. Tento koncert jsme připravili se studenty gymnázia a formou komponovaného pořadu jsme si připomněli významné
události minulého století, které se zapsaly do
historie našeho státu. V adventním čase proběhlo
několik koncertů, při kterých jsme se naladili na
vánoční atmosféru. 8. 12. jsme koncertovali v
partnerském městě Coswigu (snímek vpravo), o
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den později jsme zahráli pro pěstounské rodiny,
10. 12. proběhl koncert v LOVO Divadle (snímek
vlevo), 11. 12. se náš sboreček Lentilky zúčastnil
celostátní akce Česko zpívá koledy a 18. 12. se
uskutečnil další koncert s vánoční tématikou v sále
knihovny. Při koncertech nechyběly vánoční výtvarné dílny. Nezaháleli ani naši dramaťáci, kteří
nacvičili hned dvě divadelní hry Nejkrásnější zahrada a Kolo se zlatými ráfky, které předvedli

27. 11. v LOVO Divadle, dále vystupovali hlavně v
Třebenicích - 30. 11. na Vánočním jarmarku, společně s hudebníky 12. 12. zazpívali několik písní na
koncertě v sále radnice a o Štědrý den dopoledne
zde předvedli Vánoční hru.
Do nového roku vám přejeme hodně zdraví,
lásky, štěstí a osobní pohody a budeme se na vás
těšit na dalších akcích naší ZUŠ, které již pilně
připravujeme.
Petra Dolejší, ZUŠ Lovosice

7

Aktuality

Primátor Frank Neupold ukončil politickou kariéru
V našem partnerském městě Coswig se v závěru minulého měsíce rozloučili občané, kolegové a další spolupracovníci s primátorem Frankem
Neupoldem. Ten se rozhodl po dovršení věku 65 let odejít na zasloužený odpočinek a přenechat politická snažení mladším.

Primátor našeho partnerského města Coswig Frank Neupold vysadil před svým odchodem do penze v Lovosicích na náměstí dub. Před lety společně s lovosickým starostou vysazovali na znamení přátelství našich měst lípu v parku v Coswigu. Stalo se tak u příležitosti slavnostního otevření Lovosického náměstí v Coswigu. Spolupráce s našimi německými sousedy má díky oboustranné podpoře a zájmu spoustu pevných kontaktů
v nejrůznějších sférách fungování města.
Foto archiv

Ve funkci byl od roku 2008 a jeho počínání na
místě primátora bylo více než úspěšné. O tom
svědčilo i množství hostů, kteří se scházeli od 10
hodin v kulturním domě Börse. Po úvodním slově
starosty Thomase Schuberta hovořil prezident
Saské zemské samosprávy Matthias Rösler, dále
Thomas de Maiziere, předseda parlamentu, primátor dalšího partnerského města Ravensburg Hermann Vogler a též například farář Christoph Gutsche. Je třeba připomenout, že v Německu má
volební období délku 6 let a Frank Neupold byl
zvolen dvakrát. Z nadšených reakcí a milých slov
bylo znát, že byl velmi oblíben. To konečně může-
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me dosvědčit i za naše město. S nekonfliktní povahou a vřelým přístupem si vždy každého získal. Pan
Neupold se bude dále věnovat rodině a své oblíbené vinici. Možná, že se vrhne i do spolupráce s
místními hasiči, kteří ho přijali do svého cechu jako
čestného kolegu. Program vkusně podbarvovala
skupina Trio Monk jazzovými standardy a dalšími
evergreeny. V závěru pan Neupold poděkoval
všem spolupracovníkům, jmenovitě paní Ulrike
Tranberg a vyzdvihl i spolupráci s naším městem
na nejrůznějších projektech a setkáních. I my děkujeme a přejeme Franku Neupoldovi mnoho pohody a elánu do dalších let.
(rys)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Akce

Výběh na Lovoš doprovodila
charitativní akce

V závěru loňského roku proběhl tradiční Výběh na Lovoš. Organizátoři mají z
jeho výsledku velkou radost. „Měli jsme 94 závodníků. Všichni doběhli do
cíle. Klání provázela skvělá atmosféra a všichni byli spokojení,“ sdělil Ondřej
Pšenička. „Společně s naším závodem proběhla také charitativní akce Výstup
pro Adámka Jíru, kterou přišlo podpořit cca 30 účastníků,“ dodal. Výběh na
Lovoš proběhl 23. listopadu 2019 a napsal již svou 35. kapitolu.
(tuc)
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Kultura

V LOVO Café se zabydlel nový formát kulturních akcí
Open Mike, tedy ,,Otevřený mikrofon“, patří v zahraničí (zvláště v USA) k modelům a způsobům prezentace amatérských umělců.

„Lidé si velmi oblíbili Den autorů, který pravidelně pořádáme každý rok v Pfannschmidtově vile.
Jde o komponovaný pořad, jehož kapacita je
vzhledem k množství zájemců o prezentaci omezená. Proto jsme se rozhodli zrealizovat nápad
pana starosty a umožnit dalším umělcům, ať již jde
o hudebníky, zpěváky, literáty, pochlubit se svou
tvorbou na pódiu a zjistit, co publikum na to,“
sdělil ředitel KC Lovoš Vojtěch Krejčí.
Tentokrát jsme mohli zhlédnout vystoupení lovosické country skupiny Petra Band. Ta vznikla v roce
2007 z hudebníků, kteří již hráli v jiných uskupeních (např. Karavana, Expres union). Od počátku
do dnes vystupují v neměnném složení: Miroslav
Novotný (kapelník, pětistrunné banjo), Petra Dianová (zpěv, basová kytara), Václav Hess (sólová
kytara, foukací harmonika) a Miroslav Seifert (zpěv,
doprovodná kytara). Skupina vystupuje pravidelně
po celém okrese na hudebních festivalech a kulturních akcích. Zaměřuje se hlavně na country a
bluegrassovou muziku, ale ani přesahy do folku a
popu jí nejsou cizí. To bylo znát i v průběhu večera, který obsahoval kvalitní průřez výše zmiňovaných hudebních stylů. Hrají, jak říkají, hlavně pro
radost svou i publika, protože muzika je náplní
jejich života. Svým dobře zvoleným repertoárem si
kapela hravě získala přítomné posluchače, a tak
nic nebrání tomu, abychom se na Petra Band
mohli na příště těšit. Petra a Mirek byli tak laskaví
a odpověděli nám i na pár otázek.
Co a kdo rozhoduje o výběru nové písničky?
P: O výběru nových písniček rozhodujeme spo- M: Samozřejmě Cop, BlueGate a ještě bychom
lečně.
jistě na někoho přišli.
M: Každý z nás si přinese nějakou svou oblíbenou a pak se vzájemně domluvíme, co budeme Jak pracujete na aranžích?
hrát.
M: Petra již obvykle má nějakou představu a pak
to dotvoříme.
Kdo je vaším vzorem v hudbě, zpěvu?
P: Tak absolutní top je Alison Krauss (americká Na jaké akci byste si chtěli v budoucnu zabluegrassová zpěvačka a houslistka) se svou kape- hrát?
lou Union Station. Z českých určitě třeba Druhá P+M: No přeci v Nashvillu, Mekce všech milovnítráva.
ků country (smích). Ale teď vážně, určitě chceme

poznávat nová místa a každá nabídka je pro nás
výzvou. Jsme rádi, že se naše muzika líbí.
Máte ještě nějaký hudební sen či cíl, krom
dalšího hraní a zdokonalování?
P: Tak kromě zlepšovaní jak v ovládání nástrojů,
tak ve zpěvu bychom časem chtěli zkusit i vlastní
tvorbu.
M: A také bychom rádi natočili naše první CD
s oblíbenými písněmi, ze kterých bychom měli
radost my i posluchači.
(rys, foto archiv kapely)

Čína fest 2020 - poprvé v Lovosicích již na konci ledna
Příznačně na začátek čínského nového roku, tedy 25. ledna 2020, se v centru kultury Lovoš uskuteční festival zdraví, cvičení čchi-kung
a tradiční čínské medicíny.

Tuto zcela výjimečnou akci pro vás připravili
Václav Vocásek, Věra Vocásková, Martin Businský,
Pavel Drbal, Iva Patrige, Ondřej Míka a Liběna
Kubalíková. Dozvíte se o propojení mnoha zdánlivě nesouvisejících oblastí, které pak mohou postihnout celého člověka v jeho komplexnosti. Psychické i fyzické zdraví, cvičení, osobní rozvoj, vnímání a meditativní stránky, to vše je unikátní.
Celý den bude rozdělen do tematických bloků se
specifickým zaměřením a lektorem, jenž vás danou
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problematikou provede. V rámci setkání s odborníky se můžete dozvědět o zvláštním pojetí pohybu, jeho vztahem ke zdraví zad, imunitě a dýchání.
Díky praktickým ukázkám budete zasvěceni do
masážních technik a celostního přístupu ke zdraví.
Dozvíte se, jak zlepšit svou psychickou pohodu,
což je v dnešním světě neocenitelné, a rovněž jak
odbourávat stres a celkové napětí organismu.
V přednáškách se seznámíte se způsoby léčby
akupunkturou, fytoterapií a tzv. metodami pěsto-

vání života či si je připomenete. Zvláštní zřetel
bude v přednášce kladen na soustavu energetických drah člověka a jejich význam při pohybu.
Navíc zhlédnete projekci z návštěvy věhlasného
čínského kláštera Shaolin, této kolébky čchi-kungu
a kung-fu. Taktéž nahlédnete do kliniky tradiční
čínské medicíny. Úvod a závěr bude patřit ukázkám z neobyčejného cvičení „osm kusů brokátu“.
Přijďte znovuobjevit hluboce propracovaný a tisíce
let ozkoušený systém. Více na cinafest.cz.
(rys)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Fotostrana

Čertovská sklepení se opět zaplnila „zlobivými“ dětmi

Po loňském mimořádném úspěchu této akce konané v tajuplném sklepení Pfannschmidtovy vily se letos dostavil dvojnásobný počet návštěvníků.
Hlavním lákadlem vedle našeho tradičního milého Mikuláše byli krampusáci. Tyto rohaté obludy původně rakouského folkloru odpovídají našemu
čertovi, ale jsou skutečně démoničtí a hrůzu nahánějící. Mnohasetletá tradice se dodržuje pod názvem Krampuslauf v mnoha městech, zejména v
alpských oblastech Tyrolska a Salzburska, ale také v severní Itálii i dalších státech. Kostýmy krampusů tvoří ručně vyřezávané a malované masky,
které se v Rakousku mnohdy dědí po generace. Všechny další části jsou většinou přírodní. Jako rohy a kožichy z ovcí, koz, kamzíků či muflonů případně dalších alpských zvířat. Celý kostým tak může vážit až 30 kilogramů. „Účast se blížila k sedmi stům návštěvníků. Vzhledem k účasti malých
dětí jsme akci rozdělili na dva bloky. V tom prvním byli čerti „jemnější“, ovšem druhá část vyděsila i řadu dospěláků,“ říká produkční KC LOVOš Jan
Štok. Všichni si akci užili a odcházeli zoceleni se zaslouženou sladkou odměnou a slibem, že v příštím roce zlobit rozhodně nebudou.
(rys)

Foto Karel Pech / Litoměřický deník
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Sport

Karatisté vybojovali 25 medailí Král Středohoří: 1279 účastníků
Tým sportovního karate SKR Sport Union s lovosickým střediskem
končil svou letošní sezonu opravdu famózně. Na Mistrovství ČR ČSKe
vybojoval celkem 25 medailí a s přispěním lovosických závodníků
i tituly mistrů republiky.

„V letošním roce bylo těžké se na
mistrovství už jen dostat, protože se
rozjel systém nové kvalifikace s objížděním několika kol Národního
poháru a také kvalifikačního „předturnaje“ krajských vítězů v Dubňanech. Zde jsme rovněž uspěli, a tak
jsme mohli do sportovní arény UNYP
v Praze vyjet v silné sestavě,“ uvedl
hlavní trenér klubu Sport Union
Josef Rajchert.
První den soutěží patřil starším
kategoriím, kde závodníci klubu
vybojovali v disciplíně kumite 6x titul
mistra ČR a 5x druhé místo. Druhý

den soutěžily kategorie žáků a dorostu. Tady se dařilo nejen „kumiťákům“, ale i svěřencům trenéra Josefa
Rajcherta v kata. V součtu všech
medailí si nakonec shotokanisté přišli v neděli na dalších 5 titulů, 4 stříbrné a 5 bronzových medailí.
„Dokázali jsme ziskem 25 medailí
(11x titul, 9x stříbro, 5x bronz) konkurovat oběma českobudějovickým
velkoklubům a obsadit celorepublikovou třetí příčku. Výborná motivace
pro příští rok. Jdeme nahoru,“ chválil
výkon závodníků a práci trenérů
Josef Rajchert.
SKR Sport Union

Oddíl karate navázal spolupráci
s partnerským Coswigem

Multisportovní seriál závodů Král Středohoří ukončil v sobotu
7. prosince slavnostním vyhlášením vítězů v lovosickém Hotelu Lev
další náročnou sezonu. Oči všech závodníků už se nyní upírají k roku
2020.

Rok 2019 skončil a spolu s ním i
další sezona multisportovního seriálu
závodů Král Středohoří. V letošním
roce proběhlo úctyhodných 17 závodů, kdy 5 z nich bylo pořádáno členy
místního cyklistického klubu CK Lovosice. Závodilo se nejen napříč
malebnou krajinou Českého středohoří a přilehlého okolí, ale i napříč
sportovními žánry. Aktivity se rozprostřely mezi 7 běhů, 4 triatlony a
6 cyklistických závodů na horských i
silničních kolech. Vše tradičně odstartovalo 26. ledna Během Opárenským údolím a vyvrcholilo slavnostním předáváním v lovosickém Hotelu Lev 7. prosince.
1279. Přesně tolik závodníků všech
věkových kategorií se v průběhu
roku zúčastnilo jednotlivých akcí, ale
všem nakonec kraloval s celkovými
385 body člen týmu MMB Třebenice
Filip Augusta. Úspěch týmu dokonali
druhý Zdeněk Pinc (346 bodů) a třetí

Petr Čuchal (306 bodů). Královnou
Středohoří se stala teprve sedmnáctiletá Vendulka Ryšavá z AC Česká
Lípa, která za sebou nechala druhou
Lenku Nekvasilovou a třetí Moniku
Čapkovou. Kromě krále a královny
byli oceněni i vítězové jednotlivých
věkových kategorií.
Za přispění všech sponzorů a díky
podpoře dobrovolníků bylo slavnostní předávání povedeným večerem, když došlo ke složení sportovních zbraní a v přátelském duchu a
atmosféře si konečně mohli všichni
zúčastnění odpočinout a společně
probrat nejen celoroční závodění, ale
i výhled do roku následujícího, kdy
se celý seriál rozšíří o dva další cyklistické závody. A opět startujeme
1. února 2020 tradičním Během
Opárenským údolím a už teď se
pořadatelé těší na hojnou účast v
novém roce.
František Vondra, foto Pavel Bauer

Jaká byla vodácká sezona 2019

Dalším sportovním odvětvím, které
navázalo úzkou spolupráci s partnerským městem Lovosic, německým
Coswigem, je lovosické karate Shotokan Klubu Rajchert Sport Union.
Vzájemná spolupráce při tréninkových jednotkách vygradovala v jednodenní sparingy kumite. Závodníci
kumite Sport Unionu vyjíždějí do
coswigského klubu karate Seiwakai,
kde se pod vedením hlavního trenéra Marco Thierbacha zdokonalují v
technikách vedení zápasu a porovnávají svou konkurenceschopnost.
Coswigští pak naopak zajíždějí do

14

Čech pod vedením trenéra kumite
Petra Nechyby, aby ve vzájemných
tréninkových duelech poznávali více
soupeřů, jejich taktické dovednosti a
rozšířili si tak vzájemně zkušenosti.
„Do budoucna, možná již v květnu
2020, připravujeme v Lovosicích velký kumite sparing jako kemp s velkým počtem závodníků a jejich vzájemnými utkáními každý s každým,“
uvedl hlavní trenér Josef Rajchert.
„Tento model přípravy mají v Čechách pouze České Budějovice, kam
dvakrát v roce vyjíždíme a je to pro
nás velkým přínosem,“ dodal.

Vodákům začíná zimní příprava na
další závodní sezonu. Během zimy se
budeme soustředit na tréninky dětí v
plaveckém bazénu. Klub se také
zúčastní podzimního raftového soustředění v Roudnici nad Labem.
Čekají nás turnaje v bowlingu, jump
arena, horolezecká stěna a vánoční
posezení. V lednu vyrazíme na Vysočinu, kde budeme udržovat kondici
na běžkách, turistikou, plaváním a v
tělocvičně.
Od jara se toho stihlo dost: účast
na pohárových závodech po ČR,
mezinárodním Krumlovském maratonu, týdenním letním soustředění
na Sázavě, pořádání pohárového závodu v Lovosicích již výše zmíněného v úvodu. Klub má 20 dětí, které
se účastní závodů na rychlostních
pramicích a někteří i raftech. Během
víkendu soutěží ve vodáckém pětiboji: sjezdu, střelbě, slalomu, sprintu

a plavání. Po tento čas se jim stává
příbytkem stan. Když skončí se závoděním, těší se na bezva partu lidí z
různých koutů ČR. Posádky z Lovosic
se umísťují na medailových postech.
Naši starší žáci „Pučmelouni“ vybojovali prvenství v celkovém hodnocení za celý rok. Posádka je ve složení:
Takáč Petr, Pošík Jaroslav, Svoboda
Matěj, Marvánek Josef. Na Krumlovském maratonu zabodovala posádka
„Lovců“ a postavila se na stříbrný
stupínek. Tito junioři se nenechali
zastrašit v kategorii mužů. Lovci jsou
ve složení: Kratochvíl Jiří, Pošík Jan,
Zalabák Martin, Vobořil Tomáš a
Havrda Petr. Ženy a žáci vypádlovali
3. místo. V tomto těžkém závodě je
to pro všechny výborné umístění.
Děkujeme městu Lovosice za podporu činnosti s dětmi. Voda je zamknutá, a tak stačí říct jen „ahoj“.
Lenka Černá Joachimsthalerová

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 1. února
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Vánoční výstava Šance tradičně zahájila advent
Čekání na nejkrásnější svátky v roce opět zkrátil Lovosičanům spolek Šance Lovosice, z. s., který uspořádal již 19. ročník vánoční výstavy.
Ta proběhla v Pfannschmidtově vile za podpory města Lovosice a pod záštitou radní Ústeckého kraje Jitky Sachetové.

Výstava se letos uskutečnila ve dnech 25. – 29.
listopadu v sále a studovnách lovosické knihovny
v ulici Osvoboditelů a byla určitě inspirací pro
vánoční výzdobu v rodinách. Na výstavě byly k
vidění betlémy vytvořené ze všech možných materiálů a betlémy zhotovené nejrůznějšími technikami - skleněné, dřevěné, papírové, keramické,
vyřezávané ze dřeva, z vizovického pečiva až po
krajkové, háčkované a paličkované. Velmi se líbil
betlém ze Starého Brna, betlém ze šustí nebo
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cibulákový talířek se Svatou rodinou – Pannou
Marií, svatým Josefem a Ježíškem. Návštěvníci
obdivovali ozdobený vánoční stromek plný andílků i vonících perníčků a mnoho různých adventních dekorací, které před jejich očima zhotovovaly
šikovné ruce Boženy Plickové, předsedkyně organizace. Nádherné byly paličkované předměty
umělkyně Ivanky Špundové. Výstava se líbila a
měla velkou návštěvnost. Dopoledne přicházely
hlavně základní školy a mateřské školy, odpoledne

pak veřejnost. „Výstava byla prodejní a nabídka
výrobků pestrá – svíčky, adventní věnce, ozdoby
z různých materiálů,“ uvádí Božena Plicková.
Jako každý rok si mohly děti samy namalovat
vánoční perníček podle vlastního přání. Na výstavě bylo možno zakoupit předměty s vánoční tématikou od uživatelů denního stacionáře, sociálně
terapeutické dílny či členek Klubu lidových tradic
a výstav Šance Lovosice, z. s. za minimální ceny.
Knihovna voněla Vánocemi.
(hz, foto tuc)
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Farní charita informuje... Spolek Úsměv=Zdraví slavil
Mikulášská besídka

Dne 5. prosince uspořádala Farní charita Lovosice pro děti z nízkoprahového centra Amicus Mikulášskou besídku. Poté, co se děti sešly v centru, které
sídlí v budově Centrum Lovosice, k nim promluvil farář Ladislav Nádvorník
o původu svátku sv. Mikuláše. Poté už klub navštívil i Mikuláš s čerty a
andělem. Děti, které přednesly básničku nebo písničku, dostaly balíček. Do
něj dostaly dary z Jahodárny Brozany nad Ohří (ovoce a oříšky) a od města
Lovosice, které akci podpořilo nákupem cukrovinek. Mikulášskou besídku si
užilo celkem 40 dětí z Lovosic a okolí, které navštěvují centrum Amicus.

velmi úspěšný rok

V pondělí 16. prosince se konala v Centru kultury Lovoš výroční schůze
spolku Úsměv=Zdraví. Kulturní program pro 139 přítomných připravily
děti z Mateřské školy Terezínská, které zazpívaly směs vánočních písní
a koled a potěšily svou roztomilostí všechny přítomné.
Sklidily zasloužené uznání a dostaly dárečky.

Marta Lacmanová

Sbírka pro děti ze služeb Farní charity Lovosice

Rádi bychom poděkovali Základní škole Antonína Baráka a Základní škole
Sady pionýrů za uspořádání sbírky hraček, plyšáků a her, které poputují do
Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, Sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Amicus.
Děkujeme všem žákům a zaměstnancům škol za spolupráci.

Přípravy na Tříkrálovou sbírku vrcholí
Pro Lovosice a okolní obce bylo v prosinci 2019 zapečetěno celkem 38
kasiček pro Tříkrálovou sbírku. Jejím pořadatelem je Charita Česká republika se sídlem v Praze. Do sbírky se zapojuje i Farní charita Lovosice. Skupinky tří králů musí být vybaveny zapečetěnou kasičkou a plnou mocí, na základě které je vedoucí člen oprávněn se v daném území s kasičkou pohybovat. Tři krále můžete potkat v těchto dnech a obcích: Lovosice 2. 1. – 7. 1.,
Čížkovice 7. 1. – 8. 1., Keblice 9. 1., Klapý 4. 1., Lhotka nad Labem 6. 1., Lukavec 8. 1., Malé Žernoseky 5. 1., Milešov 10. 1., Poplze 7. 1., Radovesice
7. 1., Sedlec 5. 1., Sulejovice 8. 1., Třebívlice 4. a 5. 1., Velemín 10. 1. Koledníci vám přijdou do vašich domovů předat radostnou zvěst. Děkujeme, že
je přijmete a zároveň svým darem pomůžete potřebným. Výtěžek sbírky
bude věnován na spolufinancování rekonstrukce Azylového domu pro ženy
a matky s dětmi v Lovosicích.
Novinkou sbírky pro rok 2020 je Tříkrálový koncert, na který vás srdečně
zveme. Uskuteční se 6. ledna od 17.30 hodin v kostele sv. Václava
v Lovosicích. Vystoupí sbor ZŠ Sady pionýrů – Koťata, ženský komorní sbor
z Litoměřic – Cantica Bohemica a sbor ZŠ A. Baráka – Letušky. Záštitu nad
akcí převzal Ústecký kraj, litoměřický biskup Jan Baxant a město Lovosice.
V případě potřeby můžete kontaktovat koordinátora Tříkrálové sbírky na
e-mailu: petr.urban@fchlovosice.cz
2x Petr Urban
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„Přátelé, je za námi další velice
úspěšný rok skvělé práce pro občany
Lovosicka, studenty středních škol a
dalších organizací, se kterými spolupracujeme. Dokážeme si navzájem
pomoci, podat pomocnou ruku, když
je třeba. To vše děláme jako dobrovolníci. Naprosto jsem si neuvědomovala, proč nám děkovali lidé vědeckého institutu z Prahy, kteří zpracovávali dotazník o tom, jak přesně
ta která nezisková organizace pracuje a hlavně je zajímaly náklady. Podívala jsem se do diáře na aktivity,
které jsme v průběhu celého roku
zvládli - pravidelné skupinové relaxace, zdravotní cvičení, akci Plaveme
La Manche, přednášky samovyšetření prsu pro střední školy a širokou
veřejnost, semináře o zdraví, pocitové kreslení, keramiku, hravé úterky,
dny dětí, turnaje v pétanque a v
bowlingu, víkendové semináře, výlety, divadla, taneční zábavy a mnoho
dalších akcí, které připravíme a vždy
odvedeme
odpovědnou
práci,“
uvedla Libuše Žamberská, předsedkyně spolku.
Spolek se snaží vysvětlit lidem, jak
důležité je starat se o své zdraví.
Maličkost, jako je vyplazování jazyka
10x za sebou, prokrvuje mozek a
zpomaluje Alzheimerovu
nemoc.
Pravidelné oční cviky, trénování
chůze, masáže rukou i nohou - pros-

tě naučit se o sebe jenom trochu
starat a ono se nám to vrátí mnohonásobně. Nesmíme zapomenout na
úsměv - ano úsměv, který nám nejen
uvolní napětí v obličeji i hlavě, ale
zbaví nás stresu a hlavně potěší
toho, komu je úsměv určen. Usmějte
se jen tak pro sebe pro radost. V
celorepublikovém hodnocení spolek
získal výborné 2. místo - je to skvělé
vzhledem k tomu, že jsme malé
město. Je to i díky tomu, že dokáže
připravit pro sebe tolik aktivit, pomoci si navzájem a ještě pro školy a
širokou veřejnost proškolovat prevenci zdraví. Je opravdu důležité
přijít na vyšetření včas, když se nám
něco nezdá v pořádku.
Po úvodních referátech o hospodaření a výhledu na příští rok byly
odměněny nejaktivnější členky spolku a jeden muž. Členka Úsměvu
Zdena Dragounová dostala Čestné
uznání od organizace Senzační Senioři. Nechybělo ani chutné občerstvení a domácí cukroví. Pro radost a
zábavu všem zahrál hudebník Áda
Škarda a zazpívala Jarka Hojdarová.
Přátelé, přijďte také mezi nás. Každý
nápad nás potěší. Když máte něco,
čím můžeme rozšířit naše akce, přijďte, bude to pro všechny přínosem.
Přejeme všem dobrý vstup do nového roku 2020. Pokoj lidem dobré
vůle.
(hz, foto archiv)
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Historie jachtingu v Lovosicích (I. díl) – Začátky oddílu, stavba loděnice
V novém seriálu Lovosického dneška zmapujeme historii sportovních oddílů v Lovosicích.

I když v sousedních Litoměřicích byl Němci
založen Jachetní klub již v roce 1893 a plachtilo se zde mnoho let před tím i přes velký
proud a četné mělčiny, nemáme žádné zprávy o podobném klubu v Lovosicích. Přestože
poloha města v bezprostřední blízkosti pěkné řeky a na křižovatce dopravních cest po
silnici, železnici i po vodě je velmi příznivá,
byl zde po I. světové válce založen pouze
veslařský klub.
První jachetní oddíl v Lovosicích byl založen
teprve dne 10. dubna 1952 jako jachetní
oddíl tehdejší jednoty Sokol při závodě České hedvábí. V zakládací listině bylo zapsáno
10 členů, prvním předsedou byl zvolen Vladimír Novák. Do r. 1957 bylo postaveno za
morální podpory roudnických jachtařů 5
malých plachetnic. Oddíl neměl loděnici ani
klubovnu, pouze přístavní můstky. Sportovní
činnost z této doby není dokumentována.
Rok 1957 se stal pro oddíl kritickým, nadšení
dosavadních členů opadlo po prvním závodě, kdy došlo k materiálním ztrátám při havarování lodí. Nevyvíjela se žádná další činnost. Se svou lodí Mlok závodil jen Jiří Liška.
Ten také doporučil k odprodeji jednu z lodí –
Piráta CZ 87 – novému zájemci o jachting
Ladislavu Gotteltovi z lovosické olejny. A
nastal obrat – byli získáni noví členové a
někteří staří se vrátili. V roce 1960 se konala
v bytě nově zvoleného předsedy Gottelta
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ustavující schůze – zapsalo se 12 členů. Jednatelem byl zvolen Jiří Liška. Začala se znovu
rozvíjet pravidelná činnost. Z polozničené
garáže po armádě byla rekonstruována loděnice a o něco později přistavěna i malá klubovna, do r. 1961 je zde uloženo již 9 lodí.
V oddíle i nadále přibývalo lodí a jachtaři
začali v květnu 1970 v akci „Z“ stavět novou
loděnici s jachetním přístavem a pěknou
budovou se sociálním a společenským zázemím a bytem pro správce objektu.
Projekt byl dokončen v roce 1975 a práceschopní členové (18) zde odpracovali kolem
12 000 neplacených brigádnických hodin.
Výsledek jejich práce stál ale za to a členové
oddílu měli výbornou základnu pro svůj
sportovní i společenský život. Mezi důvody
úspěšné realizace patřila příkladná materiální
pomoc představitelů města jako investora,
podpora podnikové projekce Severočeských
chemických závodů a v neposlední řadě TJ
SECHEZA Lovosice samotné. První výroční
schůze se v nové klubovně konala 24. ledna
1975.
I když byli členové neustále zatěžováni pracemi jak při výstavbě, tak i údržbě, stavěli si
vlastní lodě. 95 % stávajícího lodního parku
bylo postaveno amatérsky. Během 60. let se
začala rozvíjet i značná sportovní činnost.
Klubovní vlajka bělomodrá s velkým červeným L, které značí domovský přístav Lovosi-

ce, zavlála při plavbě na českých i zahraničních vodách na Baltu, v Polsku, Rakousku,
dokonce i ve Švédsku. Kromě přátelských
styků s jachetními oddíly v Roudnici, Litoměřicích a Ústí nad Labem se pro jachtaře staly
již tradicí mezinárodní styky, a to hlavně s
německými jachtaři z Polabí, kteří se zúčastňovali větších lovosických závodů. Každou
sezónu zavítalo do přístavu mnoho lodí během svých dálkových plaveb, aby si na okamžik po dlouhé plavbě odpočinuly, doplnily
své zásoby a odpočaty pluly dále.
V r. 1962 se lovosické lodě zúčastňují deseti
závodů v sezóně a v tomtéž roce oddíl
uspořádal svůj první klubovní přebor. Zde se
lovosičtí žáci umístili na druhém místě. Jako
nejúspěšnější z těchto prvních sportovních
sezón lze označit rok 1967, kdy Ladislav Gottelt ml. přinesl do klubu poprvé titul oblastního přeborníka kraje ve třídě Finn. Na mistrovství republiky se pak umístil jako čtvrtý. V
téže době oddíl absolvuje až 14 závodů
v sezoně a mnozí lovosičtí závodníci se stávají přeborníky kraje. V letech 1975 – 76 se
oddíl v kategorii dospělých řadí mezi 88
bodovanými jachetními oddíly v republice na
21. místo a na 3. místo z 21 oddílů severočeského kraje. I další léta byla bohatá na
sportovní činnost lovosických jachtařů. (hz)
Konec 1. dílu
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Informace

Seriál Lovosického dneška: Knihovna – věc veřejná, 6. část
V roce 2019 uplynulo 100 let od vydání prvního knihovního zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919.
V našem seriálu představujeme historii Městské knihovny v Lovosicích (dále MK).
Po pádu totalitního režimu byla v
knihovně provedena inventura, duplikáty, poškozené knihy a propagandistické brožury byly vyřazeny.
Naopak byly do knihovny vráceny
některé Libri prohibiti (Kundera,
Mňačko, Kohout aj.), které odpočívaly po roce 1970 kdesi v hangárech.
Nebyly ovšem vráceny stejné knihy,
které byly původně odebrány, ale
zřejmě metr knih za metr. Byly dokupovány knihy dříve zakázaných autorů - Solženicyna, Vaculíka, Jindřišky
Smetanové a dalších. Knihovna byla
součástí jednotného celostátního
systému knihoven a v rámci Okresní
knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích (dále OK KHM) byl zajišťován veškerý nákup literatury, novin a
časopisů; náklady na nákup veškeré
literatury i mzdy zaměstnanců hradila
OK KHM.
Kromě výpůjční činnosti zajišťovala
knihovna rovněž bibliograficko informační službu a meziknihovní
výpůjční službu, která byla čtenáři
(zvláště studenty) značně využívána.
MK pomáhala též při vzdělávání dětí
a mládeže mimo školu. V roce 1990
bylo uskutečněno celkem 107 kulturně výchovných akcí pro větší i menší
děti (Anketa o Čapkovi, Z pohádky
do pohádky, Knihovnická gramotnost pro 3. a 5. třídy, předškolní
výchova pro mateřské školy apod.).
Mládež zde plnila také v rámci kroužku Odbornost mladého knihovníka
odznak Knihovník. MK sídlila v ulici
8. května – v 1. patře bylo oddělení
pro dospělé, v 2. patře pro děti a
mládež. Roční poplatek činil pro
dospělé 20 Kčs a pro dětské čtenáře
10 Kčs. Od 1. března 1991 přešla
knihovna na ekonomickou samostatnost a nové poplatky za poskytované
služby byly stanoveny ředitelem
kooperačního systému veřejných
knihoven Litoměřice. Nájemné a
provozní náklady platil MěÚ Lovosi-

ce. Nákup veškeré literatury a mzdy
hradila OK KHM; v knihovně byli
4 zaměstnanci včetně ředitelky (z
tohoto počtu 3 s odborným knihovnickým vzděláním). Průměrný nákup
činil cca 3 000 knih/rok. Vzhledem
k nedostatku prostoru chyběla při
MK čítárna časopisů a studovna. V
knihovně byly pořádány také knižní
burzy. Půjčovna zvukových záznamů
ve městě nebyla, zájemci museli
navštěvovat OK KHM. Knihovně byly
v roce 1993 sníženy dotace, příspěvek města činil 69 600 Kč.
V roce 1997 se knihovna přemístila
do Kostelní ulice do budovy bývalé
Poštovní novinové služby. Dlouho
bylo známo, že dům čp. 23 v ulici
8. května, kde knihovna léta sídlila,
město prodá. V dražbě, která se
konala počátkem září 1997, byl dům
prodán podnikatelce paní Dagmar
Bártové. V té době už se ale chystal
pro knihovnu nový domov. Po prvních neblahých úvahách, že bude

knihovna přestěhována do budovy
bývalých jeslí v Přívozní ulici (kam by
byl v zimě nevhodný přístup, protože
do knihovny chodí hlavně starší lidé
a děti), bylo rozhodnuto ve prospěch čtenářů. Knihovna se přestěhovala do budovy za kostel, kde
dříve sídlila První novinová společnost. Nastalo stěhování. V tuto dobu
měla knihovna zhruba 25 000 svazků
a kolem 800 čtenářů. Přibyly počítače, nejprve pro registraci knih a čtenářů (data se do nich vkládala již od
roku 1994), později pro použití i pro
čtenáře k výběru knih (od ledna
1998) a v současnosti i pro surfování
na internetu. Automatizován byl celý
systém výpůjček, evidence čtenářů i
katalogy – autorské a dle názvů knih.
Ve dnech 30. 6. – 1. 10. byla knihovna pro čtenáře uzavřena. Knihy se
musely vybrat z regálů, rovnat do
pytlů a beden. Zároveň se vyřazovaly
duplikáty a knihy silně poškozené.
Rovněž se musely odstěhovat regály

a ostatní vybavení. Při odvozu vytříděných starých knih do sběru pomohla 4. ZŠ, která vše zařídila. V
nové budově byly provedeny úpravy
potřebné pro řazení knih a jejich
půjčování a objekt byl za městské
peníze i vymalován. Knihovna měla
k dispozici 1. a 2. patro; v prvním
patře byla knihovna pro dospělé a
v druhém patře pro děti a mládež.
Původně mělo být zřízeno v přízemí i
informační středisko, ale vzhledem
k nedostatku finančních prostředků
běžné informace, např. o ubytovacích kapacitách nebo turistických
zajímavostech, poskytovaly pracovnice knihovny.
Okresní knihovna v Litoměřicích
využila dočasného uzavření lovosické
knihovny k automatizaci. Byl použit
knihovnický systém LANius, který je
jednotný pro okres Litoměřice. I
nadále na rozdíl od jiných knihoven
chyběl internet, na ten již prostředky
nezbyly. Městská rada v Lovosicích
uvolnila na nákup nezbytně potřebného hardwaru a softwaru téměř 200
tisíc Kč. Své služby začala knihovna
poskytovat opět od 1. října v novém,
kulturnějším prostředí. Hned první
den se přišla podívat řada čtenářů i
zvědavců. Velký nápor na nervy knihovnic byl hlavně ale v Týdnu otevřených dveří, který se konal od 17. do
21. listopadu. Zájemci se mohli bezplatně zaregistrovat a „zapomnětlivým“ čtenářům byly odpuštěny sankční poplatky. Bezplatnou registraci
vítali mladí i dospělí; přihlásilo se
přes padesát nových čtenářů. Přestěhováním knihovny za kostel byla
knihovna zachráněna před povodní.
Kdyby byly knihy v budově bývalých
jeslí, vzaly by určitě za své. Ředitelkou knihovny i po přestěhování byla
Vlasta Somrová, její zástupkyní Vlasta
Rybínová a v dětském oddělení na
půl úvazku pracovala Květa Nováková. Konec 6. části
(hz, foto archiv)

V loděnici spustili na Labe další tanker

Stejný tanker jako v červenci spustili 18. prosince na Labe v loděnici Barkmet ve Lhotce u Lovosic. Loď je dlouhá 86 metrů, vysoká 11,45 metru, široká
5,35 metru a její stavba trvala půl roku při práci zhruba padesáti osob. Oba tankery jsou zatím v lovosickém přístavu a čekají na vyšší hladinu vody, aby
mohly začít sloužit svému účelu, a to převozu jedlých olejů z Holandska do Německa.
(tuc, foto tuc)
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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 prosincového vydání:
Paškapole

Paškapole (442 m n. m.) je název
horské rozsedliny v CHKO České
středohoří, která se nachází mezi
nejvyšší horou Českého středohoří
Milešovkou a dalším vysokým vrchem Kletečná (706 m). Prochází
tudy rušná a frekventovaná silnice
I/8 z Lovosic do Teplic, která se zde
kryje s mezinárodní E55. Sedlo Paškapole mezi obcemi Velemín a Boři-

slav je nejvyšším bodem na této trase (zdroj: wikipedie).
Odkud vzala půvabná krajina horské rozsedliny svůj název? Pašek a
Pol byli dva bratři zbojníci, kteří
rozsedlinu u Velemína ovládali a byli
postrachem kupců daleko široko.
Sídlili prý na hradě Ostrý. Podle
některých příběhů však loupeživí
rytíři často pomáhali chudým.
(hz)

Výbor MO STP Lovosice

vás srdečně zve na výroční členskou schůzi, která se koná dne 11. února
2020 od 14 hodin v sále LOVO Divadla (otevřeno od 12.30 hodin).
Členské průkazy si vezměte s sebou. Proběhne placení příspěvků pro rok
2020 – 100 Kč i prodej vstupenek do bazénu.
Program:
1. Zahájení a přivítání hostů, uctění památky zesnulých členů
2. Kulturní vložka
3. Zpráva o činnosti v roce 2019
4. Pokladní zpráva a revizní zpráva za rok 2019
5. Rozpočet na rok 2020
6. Ozdravné pobyty a zájezdy na rok 2020
7. Diskuze, usnesení, závěr

leden 2020

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
Výbor STP Lovosice
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