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SLOVO STAROSTY

OSOBNOST SVĚTOVÉHO FORMÁTU
VYSTAVUJE V LOVO GALERII

Světově uznávaný fotograf, ilustrátor, profesor Jindřich Štreit osobně zahájil v LOVO Galerii svou
výstavu, která potrvá do konce února. Rozhovor si přečtěte uvnitř vydání.
Foto Radim Tuček
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Vážení spoluobčané,
každý přelom roku je
vždy
ve
znamení
schválení
rozpočtu
města zastupitelstvem
a s tím i souhrnu
plánovaných
akcí.
Některé vyplývají ze situace, jiné
jsou výhledem do budoucna,
neboť je třeba naplňovat cíle,
které jsme si vytyčili a které naše
město posunou zas o kousek
vpřed. Pro lepší přehled byly
rozděleny na opravy, investiční
akce a projekty a podrobněji se
o jednotlivých okruzích dočtete
dále.
Je s podivem, že v dobách
minulých nebyl založen fond
oprav, a tak mnoho objektů v
majetku města, například sportovišť, bylo revitalizováno až po
povodních 2002. Komplikací při
realizacích často bývá, když se
na připravené projekty vypíše
výběrové řízení a žádná firma se
nepřihlásí. To pak blokuje celou
snahu mnoha lidí a město v
rozvoji brzdí. Ve městě se snažíme o to, abychom dostali všechny instituce a objekty do takové
kondice, aby se pak mohly již
jen udržovat a zlepšovat. S tím
souvisí jak zavedení energetického managementu, tak obecně
opravy a projekty. Některé jsou
pro naše město a jeho další
rozvoj zcela zásadní. V loňském
roce to bylo dokončení zevrubné rekonstrukce Centra kultury
Lovoš, letos je i na objem finančních prostředků hlavní akcí
rekonstrukce ubytovny u zimního stadionu. Vzhledem k rozsáhlým sportovištím a výjimečné
poloze našeho města je tato
akce vskutku přelomová. Další
takovou akcí je výhledově městský kemp, lávka či stálá muzeální expozice.
Protože únor je rovněž měsícem akcí z oblasti kultury, rád
bych vás závěrem pozval na
některou z nabízeného bohatého programu. Těším se na viděnou na výstavách, přednáškách
či plesech.
Milan Dian

Osobnost

Miroslav Hvorka by
oslavil osmdesátiny
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• • • Informace k odpadům v Lovosicích • • •

Občané resp. poplatníci uvedení obecně závaznou
vyhláškou č. 3/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatníci“) mohou odkládat vzniklé
odpady několika způsoby odvislými od lokality
pobytu nebo vlastnictví nemovitosti. Poplatníci při
odstraňování odpadů musí postupovat v souladu
s obecně závaznou vyhláškou č. 6/2015, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města.
Obecně lze uvést, že poplatníci mohou odkládat
odpady na jakékoliv místo k tomu určené, tzn. do
kontejnerů rozmístěných po městě, nebo do sběrného dvora.
Do kontejnerů na městských sídlištích je možné
podle jejich označení odložit papír, plasty, sklo,
kovy, elektroodpad a směsný komunální odpad (rozmístění kontejnerů je uvedeno na mapovém serveru http://mapy.lovosice.com/fs.htt.).
Ostatní složky odpadu jako např. odpad nebezpečný, stavební nebo objemný lze předat na sběrném dvoře. (Viz níže).

Sběrný dvůr

Ulice Lovošská. Za podobně odložený odpad vám hrozí pokuta až 50 000 korun!
- textilní odpad (oblečení, obuv)
- pneumatiky

FCC BEC, s.r.o. 4x rok rozvozem k nemovitosti a to
3., 16., 29., 42. týden.

Sběrný dvůr, který provozuje firma FCC BEC, Zpoplatněný odpad:
s.r.o., je poplatníkům k dispozici na adrese Tere- - azbest: 6 Kč/kg
- stavební odpad: 1,50 Kč/kg
zínská 1123, Lovosice.
Otevírací doba:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 12:30 - 17:30
Úterý:
8:00 – 12:00, 12:30 - 16:00
Středa: 7:30 – 12:00, 12:30 - 15:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00, 12:30 - 17:30
Pátek:
8:00 – 12:00, 12:30 - 16:00
Sobota: 8:00 – 13:00
Polední přestávka 12:00- 12:30
Kontakt: tel. 727 967 161
Bezplatně odevzdávaný odpad:
- objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a
jiné podlahové krytiny, sanitární keramika apod.)
- dřevěný odpad (nábytek)
- odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
- papír a lepenka, sklo, plasty, kompozitní obaly
(TetraPack)
- vyřazená elektrozařízení (mikrovlnné trouby,
fény, televizory, PC a výpočetní technika, chladničky, pračky)
- zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky
- oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se zbytky
barev nebo olejů, filtrační materiály; jedlý olej a
tuk

Nádoba na bio odpad je nádoba hnědé barvy o
objemu 240 l a je propůjčena bezplatně. Svoz
probíhá od jarních měsíců do podzimu. Nádobu
lze objednat prostřednictvím MěÚ Lovosice Poplatníci žijící nebo vlastnící rodinné či rekreační Odbor životního prostředí.
domy mohou využívat systém sběrných nádob a
pytlů:
V případě, že nemáte možnost vlastního odvozu
většího odpadu (jako je např. starý nábytek, zbytSběrná nádoba na směsný komunální odpad ky stavebního materiálu, apod.), je možné kontakzpravidla o objemu 120 l je vlastnictvím poplatní- tovat Technické služby města Lovosice, p. o., které
ka. Vývoz je zpravidla prováděn od nemovitosti, a vám jej - dle jejich platného ceníku služeb - do
to každou lichou středu.
sběrného dvora odvezou. Kontakt najdete na
stránkách
města:
https://www.meulovo.cz/
Pytle (světle hnědé s vyznačením loga FCC technicke-sluzby-mesta-lovosice-p-o/ds-1721
BEC) na směsný komunální odpad lze vyzved- Právnické osoby nebo fyzické podnikající na
nout bezplatně na MěÚ Lovosice, OŽP nebo FCC území města musí mít sepsanou smlouvu o vyuBEC, s.r.o. Lovosice, Prosmycká 88/2, Lovosice. žití systému zavedeného městem Lovosice pro
Pytle jsou užívány zahrádkáři nebo majiteli rekre- nakládání s komunálním odpadem nebo jinou
ačních objektů pod Lovošem (ul. Lovošská). Pytle i smlouvu s oprávněnou osobou nakládající
nádoby z lokality pod Lovošem jsou v den před- s odpady. Bez uzavření jedné z těchto smluv necházející svozu nebo v den svozu (lichá středa) smí odkládat žádné odpady do městských kontejnejpozději do 6:00 hod. poplatníky shromažďová- nerů.
ny na křižovatkách s ul. Lovošská tak, aby byly
dostupné pro svozové auto.
Upozorňujeme, že odložení jakéhokoli odpadu
mimo místo k tomu určené a to i mimo kontejPytle na tříděný odpad:
ner, je považováno za spáchání přestupku pod- papír (modrý s vyznačením loga FCC BEC)
le zákona o odpadech. Za spáchání tohoto
- plast (žlutý s vyznačením loga FCC BEC)
přestupku může být uložena pokuta do výše
Svoz je zpravidla prováděn od nemovitosti, a to 50 000 Kč.
Markéta Kulhánková, odbor životního prostředí Lovosice
každou sudou středu. Pytle distribuuje společnost

Platby za odpady v roce 2020

byl tedy poplatníkem), tedy za rok 2020 by měl uhradit poplatek za 11
měsíců krát 21,00 Kč = 228,80 Kč.

Splatnost celého poplatku (250 Kč) je stanovena do 30. června 2020.
Složenky na poplatky za komunální odpad města Lovosice se nerozesílají.
Veškeré informace budou zpřístupněny na webových stránkách meulovo.cz Každý poplatník má svůj vlastní specifický variabilní symbol (VS), který vám
rádi sdělíme osobně nebo telefonicky a který je každý rok totožný.
v hlavním menu pod názvem ODPADY a AKTUALITY.
Poplatek na rok 2020 činí 250 korun (za osobu za kalendářní rok) a hradí jej: Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek.
- každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území města Lovosice
- majitelé nemovitostí (bytů, chat apod.), kde nemá nikdo hlášené trvalé
Žádáme, abyste vámi veškeré zjištěné nejasnosti řešili v kanceláři č. 029
bydliště.
Městského úřadu v Lovosicích (přízemí, stará budova)
Poměrná část poplatku na rok 2020 činí 20,80 Kč na měsíc a hradí jej:
Vyřizuje: Monika Klimtová, tel: 416 571 120, monika.klimtova@meulovo.cz
- lidé s novým trvalým pobytem (TP) v Lovosicích
- nově narozené děti, jejichž matka má TP na území města Lovosice
- lidé, kteří změnili TP z Lovosic na jinou obec a neměli odpady vyrovnané
Možnosti úhrady poplatku:

Celková částka se tedy vypočítává z počtu měsíců, kdy měl člověk TP na
území Lovosic, krát 20,80 Kč. Rozhodný stav pro určení počtu měsíců je
poslední den v měsíci. Pokud se tedy člověk přistěhoval do Lovosic 20. 2.
2020, platí odpady od měsíce února (neboť 29. 2. už měl v Lovosicích TP a
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- v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Lovosicích
- bankovním převodem: KB - č. ú. 2034380207/0100 + VS
- poštovní poukázkou: Česká pošta - č. ú. 2034380207/0100 + VS

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor životního prostředí

Dotační tituly na rok 2020

Jak je to s africkým morem u prasat

Africký mor prasat se v České republice nikdy dříve nevyskytoval. Historicky první výskyt byl potvrzen v červnu 2017 u volně žijících divokých prasat
na Zlínsku. Především díky mimořádným opatřením se myslivcům, zemědělcům a veterinářům podařilo tuto nebezpečnou virovou nemoc rychle
zlikvidovat. Poslední pozitivní nález byl tak zaznamenán v únoru 2018 a
od dubna 2019 je Česká republika opět zařazena mezi státy bez výskytu
afrického moru prasat. Alarmující je ale šíření této nemoci u divokých i
domácích prasat v sousedním Polsku, kde během roku 2018 a 2019 došlo
k výrazné eskalaci do nových oblastí, a na sousedním Slovensku, kde byl
v červenci 2019 zaznamenán první pozitivní nález v domácím chovu prasat. Od 15. ledna 2020 v České republice nabyla účinnosti novela veterinárního zákona, které kromě jiného také zohledňuje zkušenosti získané
při zdolávání afrického moru prasat ve Zlínském kraji. Státní veterinární
správa tak v budoucnu bude moci snadněji nařizovat například zajištění
O bydlení v DPS nově žádejte organizaci SSML
odběru vzorků či vybudování zábran k zamezení volného pohybu zvěře,
Od 1. ledna 2020 byla příspěvkové organizaci Sociální služby města Lo- omezit či zakázat zemědělcům sklízet, nebo jim nařídit změnu agrotechvosice (SSML) předána z OSVaZ agenda Evidence žadatelů o přidělení nických postupů, myslivcům upřesnit podmínky lovu, pokud to bude nebytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou. Tato změna zbytné pro likvidaci nákazy.
byla schválena usnesením Rady města Lovosice č. 401/2019 ze dne 20.
listopadu 2019. Po 1. lednu 2020 se již se svými dotazy ohledně přidělení Myslivci budou opět léčit spárkatou zvěř
bytu zvláštního určení v DPS obracejte na nástupnickou organizaci.
Na rok 2020 město Lovosice alokovalo v návrhu rozpočtu částku 2,15 milionu Kč na podporu sociálních a souvisejících služeb. Odbor sociálních
věcí díky této alokaci připravil dotační programy „Podpora sociálních
služeb pro rok 2020 zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 – 2021“ a „Podpora souvisejících služeb pro
rok 2020 – pro organizace zapojené v komunitním plánování města Lovosice“.
Podmínky podání žádosti byly pro letošní rok upraveny tak, aby byla žadatelům ulehčena administrativa spojená s podáním žádosti. Došlo také
ke změnám, které mají za cíl posílit transparentnost celého procesu. Poradenství k dotačním titulům poskytuje pověřená pracovnice odboru Marcela Mahulena Jančíková.

Stavební úřad
Přípravy k vyhlášení dotačního programu na obnovu
kulturních památek ve správním území města Lovosice
Tak jako v předešlých letech se blíží termín pro vyhlášení dotačního programu ministerstva kultury „Program podpory obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na rok 2020. Částka vyčleněná pro správní území města Lovosice se každý rok pohybuje ve výši cca
700 tis. Kč a uspokojí každý rok cca pět až sedm žadatelů na obnovu jejich
památkově chráněných nemovitostí. Úsek památkové péče MěÚ Lovosice
vyhlásí oficiálně přijímání žádostí ve výše uvedeném programu na svých
webových stránkách, kde budou uvedeny jak potřebné informace k programu, tak samozřejmě i formuláře žádostí a nezbytných příloh. Termín
pro zahájení i ukončení podávání žádostí bude v průběhu měsíce února
2020.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
MHD obstarají karlovarské autobusy

Po loňské situaci, kdy státní veterinární správa výrazně omezila léčení
volné zvěře v rámci preventivních opatření proti šíření afrického moru u
divokých prasat, budou myslivci 8. a 9. února 2020 opět moci podávat
léčivo Cermix především srncům, daňkům, muflonům a jelenům. Obdobně
jako domácí zvířata i volně žijící zvěř trpí běžnými nemocemi a parazity.
Podávání Cermixu tak slouží k léčbě a preveci většiny endo a ektoparazitóz (larvální stádia i dospělci gastrointestinálních i plicních nematod,
zákožky a vši) a především larválního stádia nosohltanové a podkožní
střečkovitosti. Změna mimořádných veterinárních opatření umožňuje
krajským veterinárním správám na základě žádosti uživatele honitby povolit výjimku ze zákazu použití antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz u spárkaté zvěře. O povolení výjimky museli myslivci požádat státní
veterinární správu do 10. ledna 2020. Její udělení bude možné pouze v
odůvodněných případech a při předložení výsledků parazitologických
vyšetření dokládajících indikaci léčby. Nezbytnou součástí žádostí musely
být i informace o druhu, množství, místě a způsobu předkládání použitého přípravku a o zvěři, pro kterou bude antiparazitární přípravek určen. V
okrese Litoměřice tak léčba nebude prováděna plošně ve všech honitbách
jako v minulosti, ale pouze u těch, které získají výjimku a které neupřednostňují lov černé zvěře, neboť ten s ohledem na 28denní ochrannou
lhůtu nebude v těchto honitbách možný. Léčba spárkaté zvěře je podporována MěÚ Lovosice, MěÚ Litoměřice i MěÚ Roudnice nad Labem a
centrálně koordinována Okresním mysliveckým spolkem Českomoravské
myslivecké jednoty v Litoměřicích.

Na sklonku loňského roku byla podepsána smlouva s dopravcem MHD
v Lovosicích. Autobusy Karlovy Vary a.s. budou vozit občany po dobu čtyř
let. Od ledna roku 2020 má město novou zkušební komisařku. V únoru Ptačí chřipka
nastoupí nový pracovník na registr vozidel. V současné době je vypsáno
výběrové řízení na referenta přestupkových řízení úseku měření dálnice
Přesto, že je Česká republika prostá ptačí chřipky, velice nepříznivá je
D8.
nákazová situace v některých evropských státech. Nová ohniska vysoce
patogenní aviární influenzy byla potvrzena v roce 2019 a 2020 v sousedOdbor majetku a investic
ním Polsku a Slovensku. Hlavním šiřitelem jsou nemocní divocí ptáci, kteří
infikují zejména zdroje krmení, k nimž mají volný přístup, a nebo nechráNa přelomu roku proběhlo dokončení stavby podzemních kontejnerů. V něné chovy domácí drůbeže. Městský úřad proto na základě žádostí něsoučasné době se řeší nedodělky. Ze stavebních akcí se v současné době kterých vlastníků zemědělských areálů povolil preventivní redukční odstřel
pracuje na úpravách v centrální školní jídelně, kde se připravuje zřízení přemnožených zdivočelých holubů. Povolení bylo vydáno pro Libochovice
výdejního místa pro externí strávníky. Hlavní stavební činnost je v zimních (areál kravína, bývalé sklárny a státního zámku), Klapý (areál kravína a
měsících v útlumu. O to víc je věnována pozornost přípravě akčního plánu sýpky obilí), Lkáň (areál bioplynové stanice) a Sulejovice (areál pomocné
pro rok 2020, který zahrnuje investiční akce, projekty, plán oprav a údržby výroby bývalého statku Lovosice). Pověření bylo uděleno místním mysliměstských objektů. Nyní probíhá kontrola rozpočtu. Po jeho odsouhlasení veckým spolkům, které také hradí veškeré náklady s tím spojené, včetně
budou zahájeny další investiční akce naplánované na rok 2020.
odborné likvidace ulovených ptáků v asanačním závodě. Odlov bude prováděn v předem stanovených dnech a hodinách v průběhu ledna a února
Odbor tajemníka
2020. Očekává se, že bude uloveno 600 až 750 zdivočelých holubů.
Ve středu 5. února se bude konat první zasedání Zastupitelstva města
Lovosice v roce 2020. Na programu bude schválení rozpočtu pro rok
2020, prezentace výborů zastupitelstva města a odměny nečlenům zastupitelstva města za rok 2019. Informace o programu budou v zákonné
lhůtě zveřejněny na úřední desce MěÚ Lovosice.

Technické služby
Letos proběhne pasport městského pohřebiště
V roce 2020 mají Technické služby města Lovosice v plánu realizovat
pasport městského pohřebiště. Dojde tím k lepší orientaci a přehledu o
hrobových místech. Čtyři svazky starých hřbitovních knih byly převedeny
do digitální podoby pro účely zachování zápisů a dat v nich uvedených.
Následně budou umístěny ve Státním okresním archivu Litoměřice se
sídlem v Lovosicích.
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Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České
republiky mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v půl roce
života, tedy v době, kdy mají první očkování proti vzteklině. Mikročip
nemusí mít jedině ti psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před
3. červencem 2011. Číslo mikročipu musí být zapsáno v očkovacím průkazu nebo pasu psa. Cena očkování se pohybuje od 120 Kč do 450 Kč
plus aplikace, závisí na typu čipu a ceníku konkrétní veterinární kliniky.
Povinné označení se zavádí z důvodu lepšího monitoringu chovů, kontroly a případného postihu v případě týrání zvířat, zjištění identity psa,
prokázání vlastnictví, atd. Za psa bez označení hrozí od roku 2020 pokuta
od Státní veterinární správy až 20 000 korun a bude na něj nahlíženo,
jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
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Investiční akce

Vybrané investiční akce města Lovosice pro rok 2020
Revitalizace sportovního areálu Lovosice
(50 000 000,- Kč)

Největší investiční akcí, která město Lovosice v nejbližší době čeká, je rekonstrukce pětipodlažní budovy ubytovny „U Stadionu“ v Lovosicích. Ubytovna je
součástí areálu sportoviště v blízkosti centra města. Z průzkumu je patrné, že je dosud bez statických poruch. Problémem jsou však již nevyhovující tepelně
technické vlastnosti obvodového pláště, výskyt azbestu v plášti a dřevěná okna, která jsou v havarijním stavu. Na budově se negativně podepsaly i opakované povodně. Naprosto nevyhovující byl shledán také technický stav výtahů, který neodpovídá platné legislativě. Nově je do budovy navržen bezbariérový
vstup i výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo se zrakovým postižením. Na tuto skupinu obyvatel bylo myšleno také v prostorách sociálního zařízení, ubytovny nebo parkoviště.
V prvním podlaží se má nacházet vstupní hala, prádelna, šatny sportovců a nově i tělocvična. Ve druhém podlaží jsou navrženy velké změny - nově by zde
mělo fungovat bistro a patro by se mělo propojit s ubytovnou a vstupní halou otevřeným schodištěm. Prostor bistra by měl být k dispozici nejen pro ubytované sportovce nebo diváky během zápasů, ale měl by být otevřený pro veřejnost. Další tři podlaží by měla patřit, tak jako dosud, ubytování.
Fasáda by měla mít jednoduchý střídmý design s výrazným prvkem - okenním pásem - v prostoru bistra. Tři typy pokojů budou barevně odlišeny na žlutou, zelenou a modrou. V těchto barvách by mělo být laděno i zařízení pokojů. Celková kapacita ubytovacích prostor je vyprojektována na 116 osob.
V současné době se dokončuje prováděcí dokumentace ke stavbě a probíhají přípravné práce.

Monitoring ovzduší

se do rekonstrukce vyhlídky, aby opět mohla sloužit návštěvníkům. V současné době se pracuje na kamenických pracích. Třetí etapou bude oprava fasády ve Školní ulici. Zde se bude pokračovat až v jarních měsících v závislosti
Město Lovosice na přelomu měsíce ledna a února 2020 zprovoznilo monito- na počasí. Rekonstrukce vychází celkem na 8 180 000 korun. V roce 2020 by
rovací síť 13 senzorických stanic pro monitoring ovzduší. Monitorovací stani- mělo být proinvestováno cca 3 600 000 korun. Provedením prací je pověřena
ce jsou umístěny na lampách veřejného osvětlení na území města a v sou- pražská společnost RE, s.r.o.
časné době probíhá jejich zkušební provoz. Stanice měří prach (koncentrace
prachových částic PM 1 (0,3 – 1,0 μm), PM 2,5 (1,0 - 2,5 μm), PM 10 (2,5 – 10
μm), organické látky (koncentrace těkavých organických látek VOC) a hluk
(maximální a průměrná hodnota hluku). Pro co nejpřesnější interpretaci dat
je instalována v ulici Lovošská meteorologická stanice, zaznamenávající tlak,
teplotu, vlhkost, rychlost a směr proudění větru.
Město má k dispozici webovou stránku se souhrnnými údaji z online analýzy
i historickými daty. Kromě monitorovacích stanic byly v budově úřadu, gymnázia a vybrané základní (ZŠ Všehrdova) a mateřské školy (MŠ Resslova)
instalovány senzorické jednotky pro měření úrovně CO2. Ty měří minimální
koncentraci CO2 ve vnitřním prostředí, atmosferický tlak a teplotu
v místnosti. Monitorovací stanice bude sloužit pro interní potřebu Odboru
životního prostředí k získávání informací o aktuálním stavu znečištění a
k možné analýze zdrojů znečištění.

Fasáda na staré radnici
(8 180 000,- Kč)

Jednou z největších změn, kterou mohli občané v loňském roce zaznamenat,
byla kompletní rekonstrukce fasády staré radnice. Záměrem bylo dostat
budovu do stavu, jak vypadala před více jak sto lety, kdy byla postavena.
Bylo potřeba odstranit veškeré nevhodné nátěry, zejména akrylátové, které
zamezovaly „dýchání“ povrchu zdí. Fasáda byla kompletně přeštukována a
kamenné prvky byly upraveny tzv. hydrofobizací plochy. V sochařské dílně
nyní probíhají opravy ozdobných kamenných prvků z věže a štítu radnice.
Plánuje se také vyhlášení soutěže na vytvoření znaku medvěda, který původně zdobil věž radnice a který se vlivem počasí nedochoval.
Samotná akce byla rozdělena na tři etapy. V první etapě se opravovala část
radnice v ulici Osvoboditelů, která je až na balkony dokončena. Druhá etapa
řešila opravu věže. Zde jsou hotovy omítané plochy. Zakázka se rozšířila o
balkony, které budou uvedeny do původní podoby dle dochovaných fotografií. Současná výplň balkonů ze zatravňovacích tvárnic je nevhodná.
Věž byla pro návštěvníky uzavřena roku 2016 z důvodu havarijního stavu.
Přáním vedení města je co nejdříve získat potřebný grant na obnovu a pustit
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Investiční akce
Fasáda budovy městské policie

Realizace technického klubu

Budova v ulici Osvoboditelů, kde sídlí městská
policie a kožní ordinace, projde v blízké době
částečnou rekonstrukcí. Dojde k zateplení fasády
domu a podkroví. Budova městské policie stojí
v části města kompaktně zastavěném panelovými
a komerčními domy. Stojí v rušné části města
Lovosice v ulici Osvoboditelů. Budova má nepravidelný obdélníkový tvar a v prostoru dvorku je
přistavěna garáž. Revitalizace se dotkne zateplení
stávajícího obvodového pláště a půdního prostoru. Na čelní a boční straně garáže bude provedena
pouze finální fasáda a to bez zateplení. Barva
fasády by měla mít světlou pastelovou barvu.
Časem by se měla připojit k síti Centrálního energetického managementu města, aby bylo možno
průběžně sledovat spotřebu energií. V současné
době je již podepsána smlouva, zateplovat by se
mělo začít na jaře, dle počasí.

Pro podporu technického a logického vzdělávání
takřka ve všech věkových kategoriích se město
Lovosice rozhodlo zapojit do projektu vybudování
tzv. technických klubů. „Již mnohé průzkumy potvrdily z dlouhodobého hlediska stále se snižující
manuální zručnost, nebo řekněme určitou technickou gramotnost naší mládeže a dětí. Proti tomuto
devalvujícímu trendu jsme se rozhodli zasáhnout
tím, že zřídíme v našem městě technický klub,“
řekl starosta města Milan Dian.
Partnerem pro město Lovosice bude Dům dětí a
mládeže ELKO Lovosice a do projektu se zapojí
místní MŠ U Koníčka, Základní škola Antonína
Baráka a Střední odborná škola technická a zahradnická. „Současné školství se bohužel od tzv.
pracovních činností odklonilo a nyní po letech je
to již v populaci velmi znát. Třeba tím, že neseženete kvalitního řemeslníka. Technické kluby ovšem
nebudou jednostranně zaměřené, ale budou rozvíjet v několika oblastech,“ dodal starosta města.
Projekt zahrnuje tři oblasti: řemeslo a kreativitu,
robotiku a programování, gramotnost a logiku. Ke
všem oblastem vzniknou samostatné kroužky se
speciálními vzdělávacími programy, které budou
vést jejich garanti a instruktoři. Kromě toho budou
k dispozici i otevřené dílny pro veřejnost. V současné době se vytipovaly vhodné prostory a
v závislosti na schválení rozpočtu města se začne s
budováním učeben.

(1 800 000,- Kč)

(6 200 000,- Kč )

ních areálů a městského hřbitova. Tyto budovy se
připojí k systému sledování spotřeby vody, elektřiny a plynu. Město Lovosice nyní v CEM sleduje
čtrnáct objektů. V systému jsou zapojeny všechny
školy a školky, Centrální školní jídelna, budova
městského úřadu, domy Sociálních služeb města
Lovosice a nejnověji KC Lovoš. Systém pomáhá
včasným hlášením na dispečink odhalit úniky vody, plynu nebo sledovat spotřebu elektřiny a nastavit odběr co nejefektivněji.

Nový pult ve školní jídelně

Tovární ulice

(4 000 000,- Kč)
V současné době se připravuje projekt na opravu
celé Tovární ulice. Ten je rozdělen do tří částí.
Prioritně se bude řešit první část, která zahrnuje
prostor před budovou gymnázia a sportovním
areálem. Součástí bude i sanace venkovních zdí
sklepních prostor. Ve druhé fázi rekonstrukce
dojde k opravě komunikace okolo parku. Ve třetí,
finální části projektu se pak napojí rekonstruovaný
povrch z parku do ulice 8. května. Budou vybudovány nové chodníky a nová zpevněná komunikace.
Celý projekt bude hrazen z prostředků města.
Cena díla pro rok 2020 by měla být 4 miliony korun včetně přípravných a projekčních prací.

Centrální energetický
management - 3. etapa
(1 500 000,- Kč)

V lednu tohoto roku byla schválena smlouva na
třetí etapu Centrálního energetického managementu. Ta se týká budov ve správě Technických služeb města Lovosice, tedy všech sportov-

Plánované opravy v roce 2020
Kromě velkých investičních akcí a nových projektů ve městě také probíhají
pravidelné opravy městských budov.

Opravy dětských hřišť - 375 000,- Kč

Dětská hřiště se opravují cyklicky během celého roku, a to nejen z důvodu
nefunkčnosti zařízení vlivem stáří či klimatických podmínek, ale zejména
kvůli vandalismu. Všechna hřiště jsou pravidelně kontrolována, aby nedošlo
ke zranění. Přesto musíme konstatovat, že náklady na opravy zařízení jsou z
důvodu ničení vysoké.

únor 2020

Pro lepší obslužnost a pohodlí externích strávníků
se v Centrální školní jídelně v Lovosicích zřizuje
výdejní pult. Lidé, kteří si jídlo odnášejí v obědových miskách jako maminky s kočárky či důchodci,
tak nebudou muset chodit do patra, ale budou
obslouženi z boku budovy v přízemí. K tomuto
kroku přistoupilo vedení jídelny se zvyšujícím se
zájmem strávníků a s tím vyvstalou potřebou odlehčení provozu při obsluze školáků.
Opatření začne fungovat na jaře, a to nejprve pro
majitele čipů. Případné další rozšíření se bude
plánovat až po odzkoušení a zaběhnutí provozu.
Dále se rovněž chystá větší revitalizace celé budovy. ,,Budova centrální školní jídelny byla vytipována jako pilotní projekt pro úsporu energií. Mělo by
dojít k zateplení budovy, výměně oken a elektrických rozvodů,“ uvedla Lucie Dvořáková, vedoucí
odboru majetku a investic na Městském úřadu v
Lovosicích.
Budova, která od roku 1967 slouží ke stravování v
Lovosicích, za dobu své existence většími opravami prakticky neprošla. Investice, které byly doposud realizovány, se zaměřovaly hlavně na obnovu
kuchyňského zařízení (jako je konvektomat či
tunelová myčka), tak aby odpovídalo současným
trendům a normám, a rovněž na vylepšení zázemí
pro kuchařky, zefektivnění systému výdeje jídel a
optimalizaci provozu.

Oprava veřejného osvětlení - 2 500 000,- Kč

Opravy veřejného osvětlení včetně revizí by měly v roce 2020 stát město cca
2,5 milionu korun.

Školy, školky - 4 000 000,- Kč

Při údržbě místních škol a školek je tento rok myšleno hlavně na množství
oprav zařízení, jako je vybavení šaten, výměny lina, výmalby, opravy dveří,
apod. Z venkovních prací se počítá například s výměnou písku na pískovištích mateřských školek, úpravami záhonků, chodníků, dřevěných obrub
hřišť, nebo instalacemi laviček a novými nátěry oplocení. Největší plánované
položky činí úpravy sociálních zařízení v MŠ Sady pionýrů a 1. ZŠ Sady pionýrů a výmalba centrální školní jídelny.
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Projekty

Vybrané projekty připravované městem Lovosice
Vyhlídka na věži staré radnice
(3 500 000,- Kč)

V současné době je zpracovaná studie návrhu
uspořádání a dispozičního řešení v prostoru krovu
a věže staré radnice. Studie navrhuje architektonické řešení obnovy části budovy, která byla postavena roku 1907.
Věž se nachází na nároží ulic Školní a Osvoboditelů a tvoří dominantu celého objektu i celého okolního prostoru. Objekt je využíván jako zdravotní
středisko a reprezentativní sál města.
Koncepce návrhu je založena na dvou etapách
postupu prací. V první etapě budou upraveny
prostory vstupu do krovu a dojde k posunutí současné prosklené stěny. Tato stěna bude dělit čekárnu pacientů lékařů a komunikační prostory.
Dále se plánuje instalace nových dveří, které by
měly být opatřeny čtečkou vstupenek. V místnosti
je navržena čekárna pro vstup do věže, koncipovaná jako stálá expozice mapující historii města.
Druhá etapa by se pak týkala vstupu do věže a
věže samotné. Vstup by měl být řešen terminálem
nebo turniketem. Po celkové rekonstrukci věže,
zahrnující i vstupní dřevěné a navazující ocelové
schodiště, je zapotřebí opravit svody dešťové vody, strop prvního patra a zabezpečení strojovny
hodin proti případnému vandalismu. Na vyhlídce
je nezbytné odstranit veškeré telekomunikační a
kabelové zařízení.
Město chce akci hradit pomocí dotačních titulů.
Realizace bude záležet na financování a podmínkách dotace. Odhad ceny včetně realizace je zhruba 3,5 milionu korun.

Autobusová zastávka
u Lovochemie
(220 000,- Kč)

v oblastech Nové Klapý a Sadová. Nyní probíhají
jednání o požadavcích nové zástavby, ze kterých
se zpracují zadávací podmínky pro výběr zpracovatele záměru.

Na žádost občanů Lovosic se chystá nová autobuSmuteční síň
sová zastávka u Lovochemie. Zkrátí se tak vzdále(200 000,- Kč)
nost od autobusu nejen pro ty, kteří jsou poblíž
zaměstnaní, ale i pro pacienty plicní ambulance a
V plánu investic je i rekonstrukce smuteční síně na
ORL, kteří sem jezdí pro rentgenový snímek. Již
lovosickém hřbitově. Stávající budova je již léta
byla zpracována studie proveditelnosti, v současné
v nevyhovujícím estetickém i technickém stavu. V
do-bě se projektuje inženýring.
současné době je hotové zaměření, na které bude
navazovat projekt pro stavební povolení.

Development Nové Klapý
a Sadová
(1 500 000,- Kč)

V současné době se plánuje výstavba pro nové
rodinné domy. Jsou pro ně vytipované dvě lokality

II. etapa budování podzemních kontejnerů skončila
V lednu byla dokončena další část budování podzemních kontejnerů. V Lovosicích je nyní 18 polopodzemních a 1 podzemní velkokapacitní
kontejnerové stání na papír, plast, sklo a komunální odpad.
Podzemní kontejnery byly ve druhé etapě přidány v ulicích: Krátká ulice za budovou kina, v blízkosti křižovatky mezi ulicemi Krátká a Dlouhá, v
ulici Wolkerova mezi bytovými domy, v ulici Prokopa Holého naproti budově mateřské školy, v
blízkosti křižovatky ulic Prokopa Holého a Žižkova,
v ulici Mírová naproti Praktické základní škole, v
ulici Kmochova, v Jabloňové ulici v místě parkovacího stání, v blízkosti křižovatky ulic Sady pionýrů
a Tovární naproti bytovému domu, na křižovatce
ulic Vodní a Dlouhá a poslední v ulici Vodní mezi
bytovými domy. Přidaly se tak k již vybudovaným
v ulici Příčná, na křižovatce ulic Dlouhá a Wolkerova, v ulici Dlouhá, ve vnitrobloku v ulici Osvoboditelů a v ulicích Žižkova, Tovární, Mírová a Sady
pionýrů.
„V 10 nových případech se jedná o polopodzemní kontejnery typu MOLOK pro sběr tříděného a
směsného komunálního odpadu z domácností.
Pouze v parku Sady pionýrů jde o zcela zapuštěný
typ podzemního kontejneru. Většina prostředků
byla poskytnuta z dotace Ministerstva životního
prostředí ČR prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Dotace činila
6 406 777 korun. V budoucnu bychom rádi realizovali třetí etapu. Proto dále vytipováváme vhodné lokality a ověřujeme možnosti další dotace.
Polopodzemní a podzemní kontejnery jsou efektivním východiskem, neboť patří k modernímu
městu jak po estetické, tak ekonomické stránce,“
sdělil starosta Milan Dian.
Lokality k vybudování polopodzemních kontejnerů byly vybrány v místech současných stání tak,
aby se výrazně neměnila docházková vzdálenost
obyvatel ke kontejnerům. Zároveň bylo při plánování umístění zohledněno, že dosavadní stání již
kapacitně nepostačovala dalšímu umístění kontejnerů na povrchu. Výhodou nových hnízd bude
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vyšší hygiena sběrných míst, v podzemí zůstává
třesk vhazovaného skla, chlad podzemí brzdí
rozkladné procesy a udržuje zápach na minimu a
z veřejného prostoru zmizí původní nevzhledné
popelnice. Hlavní výhodou je navýšení kapacity u
všech složek odpadu.

- respektovat dopravní omezení
- minimalizovat zásahy do počtu parkovacích
míst.
I když v některých lokalitách muselo dojít k určitým kompromisům, v zásadě se podařilo všechny
tyto podmínky dodržet. Hrubé terénní práce jsou
již hotovy, k vegetačním úpravám a založení trávUmístění polozapuštěných kontejnerů muselo níků by mělo dojít na jaře 2020 v závislosti na
splňovat mimo jiné tyto podmínky:
klimatických podmínkách.
- respektovat existenci a ochranná pásma stávají- Celkové náklady na zbudování 11 nových polocích inženýrských sítí
podzemních kontejnerových stání byly 9 757 954
- dostupnost pro svozová auta
korun. Veřejnou zakázku vyhrála firma COMPAG
- minimalizace zásahu do veřejné zeleně
Mladá Boleslav s.r.o., která stavbu dokončila v
- dodržet stávající docházkovou vzdálenost
lednu tohoto roku.
(pch, foto pch)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Fotostrana

Lednové akce se vydařily, některé byly vyprodané
S mimořádným ohlasem se setkaly pořádané lednové kulturní akce, které měly velmi široký záběr. Jednou z těch, které se již staly nedílnou součástí kulturního programu v rámci roku, je pravidelný Košt vín. Skvělou atmosféru dotvořenou mimořádným prostorem sklepení Pfannschmidtovy vily oceňují nejen
vystavovatelé a vinaři, ale hlavně návštěvníci. Letošní zimní košt byl navíc dvoudenní a odstartoval již v pátek tematickým promítáním filmu Dobrý ročník,
jehož projekci organizoval Filmový klub při KC Lovoš. Dětem pak udělalo radost divadlo Loudadlo, které navšívilo LOVO Divadlo společně s Jů a Hele, nesmrtelnými plyšáky rozpohybovanými způsobem černého divadla, které má tradici již od roku 1960. Zavzpomínat tak mohli i mnozí rodiče. Akcemi zcela
novými, zato ovšem záhy vyprodanými, byla divadelní one man show Caveman a Čína fest. U prvně jmenované šlo především o zábavnou improvizaci,
druhá byla koncipována jako festival zdraví. Návštěvníci se mohli dozvědět mnoho zajímavého o cvičení čchi-kung, tradici čínské medicíny a jejích taoistických základech či masážích a péči o záda či zhlédnout slideshow z návštěvy čínské kliniky či legendárního kláštera Shaolin. (rys)

Vyprodaný Čína Fest v LOVO Divadle • foto Marek Hart

Divadlo Loudadlo s hosty Jů a Hele a vyprodané představení Caveman v LOVO Divadle • foto Jan Štok

Zimní košt vín v Pfannschmidtově vile • foto Anna Hrochová
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Nekupujte drahé kompenzační pomůcky, nově si je můžete zapůjčit
v Sociálních službách města Lovosice
Náklady spojené s pořízením zdravotních pomůcek se často pohybují ve vysokých částkách, přitom mnohdy právě na nich závisí,
jestli bude další léčba probíhat v neosobním prostředí nemocnice nebo v klidu domova.

Lidé si mohou vypůjčit berle, invalidní vozíky, chodítka a další pomůcky, které starým a nemocným lidem
pomáhají zvládnout běžné úkony
každodenního života. Například za
polohovací lůžko s elektrickým ovládáním se platí 500 korun měsíčně.
Nabídka a ceník půjčovny, včetně
kompletních informací, je k dispozici
na webových stránkách organizace.
„Je to velmi potřebná služba a jsem
rád, že se nám podařilo ve spolupráci
s městem Lovosice a za jeho podpory tuto službu uskutečnit. Ačkoliv
jsme na úplném začátku, již brzy
plánujeme rozšířit sortiment o přístroje na podporu dýchání, mobilní
vanové zvedáky a další potřebné
přístroje. Věřím, že budeme schopni
operativně reagovat na požadavky
klientů. Potřeby jsou individuální a
tomu je přizpůsobena i zápůjční
doba pomůcek, což znamená, že
není stanovena minimální ani maximální délka zápůjčky,“ dodal Szymański.
Lenka Špačková, SSML

Právě proto Sociální služby města
Lovosice (SSML) spustily během
měsíce ledna letošního roku novou
službu v podobě půjčovny kompenzačních pomůcek. Zájemcům ve
městě i spádových obcích je půjčovna k dispozici od pondělí do pátku.
Podstatné je, že si požadovanou
pomůcku může vypůjčit kdokoliv z
řad veřejnosti, a to bez lékařského
předpisu. Informace najdete na webových stránkách www.ssmlovo.cz
nebo na telefonních číslech, která
jsou také uvedená na webových
stránkách organizace.
„Chceme tím pomoci nejen občanům se zdravotním postižením a seniorům, ale také těm, kteří se starají
o své příbuzné a známé. Snažíme se,
aby lidé odkázaní na pomoc druhých
zůstávali v domácím prostředí a
nemuseli do zařízení ústavního typu.
Pořízení bývá finančně náročné a u
nás si pomůcku mohou zájemci vypůjčit za přívětivý poplatek,“ uvedl
ředitel SSML Pawel Szymański.

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe 2020
Také na rok 2020 připravil Euroregion Elbe/Labe (EEL) možnost získat
slevy na vstup do více jak 50 vybraných saských kulturních institucí díky
Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/
Labe. Největším magnetem jsou
tradičně Saské umělecké sbírky
Drážďany s obrazárnami Starých
nebo Nových mistrů nebo pevnost
Königstein.
Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe
stojí stejně jako vloni 30 Kč, a je
určen českým návštěvníkům Saska.

Zájemci mohou pas zakoupit v informačních centrech po celém euroregionu, přímo na sekretariátu EEL v
Ústí nebo si ho nechat poslat poštou.
Veškeré podrobnosti ke Kulturnímu pasu Euroregionu Elbe/Labe
naleznete na přiloženém
QR
kódu.

Sbor dobrovolných hasičů
v Lovosicích
pořádá 4. hasičský ples,
který se bude konat v sobotu 22. února
v Centru kultury Lovoš od 20 hodin

K tanci a poslechu zahraje skupina Relax

Příspěvek na činnost SDH: 150 korun
Prodej vstupenek:
Pí. Pordová 728 249 895
Pí. Frieserová 734 857 884
Vstupenky lze zakoupit i v Informačním centru Lovosice

Další články najdete na dnesek.lovosice.com
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Unikátní výstava Jindřicha Štreita probíhá v LOVO Galerii
Nový rok jsme v LOVO Galerii zahájili výstavou výjimečného umělce a člověka, fotografa, kurátora, ilustrátora a pedagoga Jindřicha Štreita.
Jeho tvorbu můžeme označit jako sociální dokument. Již na počátku své tvorby zachycoval venkovský život, dále nejrůznější sociální a etnické
skupiny. Od 90. let fotí obsáhlé cykly po celém světě. Dále dokumentuje obyvatele malých obcí, drogově závislé, handicapované, umírající.
Svou prací se snaží upozorňovat na problémy v naší společnosti, které jsou opomíjeny nebo je jejich řešení zdlouhavé. Výstava potrvá do 27.2.
Realizoval více než 1400 autorských
výstav a je autorem 37 publikací.
Podílel se na mnoha katalozích a
ilustracích knih. Je zastoupen v nejvýznamnějších sbírkách (Victoria and
Albert Museum, Londýn, Bibliothéque nationale, Paříž, International
Center of Photography, New York,
The National Gallery of Art, Chicago
atd.) Bylo o něm natočeno několik
filmů. V roce 2006 mu byla při příležitosti vzniku samostatného Československa udělena Medaile Za zásluhy I. třídy.
Život Jindřicha Štreita je naplněn
usilovnou a systematickou prací.
Ročně uskutečňuje přes 50 výstav jak
v ČR, tak v zahraničí. Výstava Ohlédnutí sklidila veliký úspěch v listopadu
loňského roku v Athénách, kde byla
prezentována Velvyslanectvím ČR v
Image Gallery. Naše radost tedy byla
o to větší, že jsme mohli něco z tvorby pana Štreita zhlédnout u nás v
Lovosicích a že si pan profesor našel
čas osobně zahájit vernisáž a odpovědět i na otázky do Lovosického
dneška.
Když jsem viděla úžasné černobílé
fotky z předrevoluční doby, vzpomněla jsem si na své začátky s
přístrojem Flexaret a svitkový černobílý film 12x12... Na jaký přístroj jste fotil Vy – tehdy a dnes?
Fotografoval jsem Leicou M6, nyní
je to Canon Mark III.

jen se jejich nálady s množstvím
drogy mění a chování bývá nevypočitatelné…
Stává se to minimálně. V tom případě nefotografuji, protože vím, že by
z toho nic nebylo. Drogově závislí se
naopak velmi rádi fotografovali. Mají
něco z exhibicionismu.

Nemáte pocit, že dnes s dostupnou výbornou technikou se focení
trochu devalvuje aneb fotit může
každý? Nebo to vnímáte jako plus?
Přikláním se k názoru, že je to spíše
plus. Je to výraz svobody a nekonečných možností. Záleží na každém
z nás. Máme-li co říci, tak to řekněme. Není to záležitost přístroje, ale
vidění, nápadů, myšlenky.

Máte nějakého oblíbeného umělce z Vaší branže či mimo ni (ze
současnosti i minulosti) nebo například nějaký vzor, který Vás oslovil v začátcích tvorby?
Ano. U nás je více fotografů, kteří se
věnují dokumentu - Koudelka, Cudlín, Kolář, Kyndrová a mnoho fotografů z různých časopisů. A pochopitelně světové špičky Bresson, Frank,
Arbusová….

Jste pracovně velmi vytížen, najdete si čas na relaxaci? Jak trávíte
dny volna?
Nejsou to dny, ale spíše hodiny.
Věnuji se kultuře, výstavám, filmu,
divadlu nebo si jdu zaplavat.

typu Instagram, Facebook nebo
Twitter?
Jsou to současné prostředky, jak dát
o sobě vědět, jak se zviditelnit. Jsou
hojně využívány také ke komunikaci.
Zrychlil se život, zmenšily se vzdálenosti. Přesto není nad to, setkat se
Co si myslíte o prezentaci součas- z očí do očí, od srdce k srdci.
(rys, foto tuc)
né generace v moderních médiích

Existuje pro fotografa nějaký
limit, kolik fotek z negativu vytvo- Existuje země, kde jste dosud neří, jak to známe například z lito- byl a rád byste tam fotil?
grafie?
Není to otázka země, ale tématu.
Je to stanoveno i u fotografie. Je to Každá země je zajímavá, záleží na
množství 5. Pokud se někdo věnuje nás, jak se nám podaří ji pochopit.
prodeji, tak to dodržuje.
Dnes si díky digitálním fotoapaNa vernisáži jste představil i rátům můžeme vyzkoušet, jaký
úspěšnou a cenami ověnčenou kni- „barevný kabátek“ by fotce nejléhu Vašich fotografií, máte přehled, pe sedl. Co u Vás rozhoduje, zda
který cyklus je třeba na výstavách fotografie bude černobílá nebo
nejoblíbenější nebo o kterou foto- barevná? Máte to již dopředu rozmyšlené, třeba podle tématu, které
grafii je největší zájem?
Nejvíce vystavované cykly jsou Ves- fotíte?
Vyzkouším si fotografii udělat černice je svět a Cesta ke svobodě.
nobílou i barevnou. Rozhoduji se
Vaše fotografie jsou jedinečné potom, kterou variantu zvolím, podle
atmosférou, zachycením okamžiku toho, jak na mne působí.
skutečného života, jak toho dosahujete, aby výsledek nepůsobil sty- Na čem nyní pracujete?
V současné době pracuji na dvou
lizovaně?
Je to otázka času, který věnuji pří- tématech, která jsou vázána na propravě a navázání kontaktů, pochope- středí věznice. V poslední době se
věnuji také domácímu hospici a dalní celé situace.
ším sociálním tématům, jako jsou
Měl jste někdy problém, že by autisté, handicapovaní, nemocné
někdo nechtěl být focen? Mám na děti, zdravotní sestry, urgent v nemysli třeba drogově závislé? Přece mocnici.
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Sváteční večer plný skvělé muziky Beatles a Petra Nováka
Kdo nepodlehl o druhém vánočním svátku lákadlům cukroví a pohádek a vyrazil do LOVO Divadla, byl odměněn výborným hudebním zážitkem.
Skupina The Beatles revival Kladno a legendární zpěvák Karel Kahovec koncertovali v našem městě se svým programem.

začátky Karla Kahovce, hraní s kapelami Matadors, Flamengo, eskapády
v barech i návštěvu Mekky country
hudby Nashvillu, už coby člen velmi
populárního Country Beatu Jiřího
Brabce. Dodnes vystupuje mj. se
znovuoživenou skupinou George and
Beatovens a nutno dodat, že Karlovi
to zpívá stále výborně.
Po přestávce, vyhrazené na autogramiádu sólisty, která se vzhledem k
neutuchajícímu zájmu fanoušků protáhla téměř na hodinu, následoval
druhý blok koncertu The Beatles
revival. A znovu zněly jedinečně
zahrané písně například With A Little
Help From My Friends (u nás přezpívána Helenou Vondráčkovou), Lucy
In The Sky With Diamonds, Yellow
Submarine, Something či All You
Need Is Love. Diváci si bouřlivými
ovacemi vytleskali ještě Let It Be a
Bohemian Rhapsody od Queen. Takovou vánoční atmosféru 60. let
podtrženou originálním soundem už
zkrátka Lovoš dlouho nezažil.
(rys, foto Jan Štok)

Toto trochu netypické spojení někdejší české beatové hvězdy 60. let a
legendární rockové skupiny z Liverpoolu (tedy její český revival) vysvětlil
Kahovec v průběhu večera. The Beatles revival oslovil jako doprovodnou
kapelu a toto spojení dalo vzniknout
jedinečnému hudebnímu pořadu s
originálním soundem. The Beatles
revival jsou z Kladna a řadí se k nejúspěšnějším revivalovým kapelám v
Evropě. Nejen že ovládají výborně
všechny skladby, ale i jejich image je
dokonalá. Použitím vintage nástrojů
Rickenbaker, Gretsch, Hofner a Ludwig a aparatury VOX až po kopie
kostýmů, účesy i nastudovanými
pohyby a projevem na pódiu dle
originálu. To vše vám dalo dojem, že

vidíte i slyšíte opravdové ,,Brouky“ v
nejlepší formě. Skupině nahrává i
hlasová a fyzická podobnost s originálem.
Program byl rozdělen do dvou
bloků s několika částmi. V prvním
jsme měli možnost vyslechnout si
písně Beatles jako Help!, I Call You
Name, I Wanna Be Your Man a další.
Poté vystoupil Karel Kahovec a oblažil publikum hity jako Poprava blond
holky, Paní v černém, Modřínů háj,
Svou lásku jsem rozdal. Zabrousil
však i do repertoáru Petra Nováka, a
tak si posluchači mohli vychutnat i Já
budu chodit po špičkách, Povídej,
Hvězdičko blýskavá nebo Náhrobní
kámen. V pauzách mezi písněmi
došlo i na vzpomínání na hudební

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 6. března
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Farní charita

20. ročník Tříkrálové sbírky doprovodil koncert
V Lovosicích a některých obcích ORP probíhal letos již jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky. Koledování bylo zahájeno 2. ledna
a probíhalo až do 10. ledna 2020.

Spousta dětí se zapojila do akce a v převleku za
krále vyrazila do ulic, panelových domů a sídlišť.
Doprovázela je vždy osoba starší 15 let, která byla
vybavena plnou mocí a oprávněním k Tříkrálové
sbírce. Skupinky zvěstovaly radostnou zprávu, že
se narodil Ježíš Kristus, proto se také na dveře píše
K + M + B 2020, ale není to připomínka na klíče –
mobil – brýle, ale Christus Mansionem Benedicat,
z latinského překladu - Kristus požehnej tomuto
domu.
Letošní novinkou Tříkrálové sbírky byl velkolepý
koncert v kostele sv. Václava, který se uskutečnil
6. ledna. Úvodem k přítomným promluvil litoměřický biskup Jan Baxant spolu s generálním viká-

řem diecéze Martinem Davídkem, ředitelka
Diecézní charity Litoměřice Růžena Kavková a
v neposlední řadě ředitelka Farní charity Lovosice
Alena Maternová. Následovalo vystoupení sboru
Koťata ze ZŠ Sady pionýrů Lovosice, vystoupení
ženského komorního sboru Cantica Bohemica z
Litoměřic a vystoupení sboru Letušky ze ZŠ Antonína Baráka Lovosice. Na závěr koncertu zazněl
společný zpěv všech 120 účinkujících spolu s diváky – My tři králové jdeme k vám.
Celkový výtěžek sbírky činí 74 985,- Kč (z toho
v jednotlivých obcích a městech: Čížkovice 6147
Kč, Keblice 2219 Kč, Klapý 1599 Kč, Lhotka n./L.
1209 Kč, Lovosice 28 856 Kč, Lukavec 2302 Kč,

M. Žernoseky 5749 Kč, Poplze 2321 Kč, Radovesice
1660 Kč, Sedlec 3055 Kč, Sulejovice 2445 Kč, Třebívlice 6194 Kč, Velemín a Milešov 11 229 Kč).
Výtěžek sbírky bude použit jako spolufinancování
rekonstrukce Azylového domu pro ženy a matky
s dětmi v Lovosicích.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové
sbírky, přijali koledníky do svých domovů a přispěli na dobrou věc, děkujeme všem dětem a vedoucím skupinek, bez kterých by se tato sbírka nemohla uskutečnit. A hlavně děkujeme těm, kteří se
jakýmkoliv způsobem zapojili, účinkovali nebo se
podíleli na přípravách a realizaci Tříkrálového
koncertu.
Petr Urban, FCH Lovosice

• • • Přelom roku ve Farní charitě Lovosice • • •

Vánoční besídky

horská. Velké poděkování náleží
všem, jak sponzorům, tak stu18. prosince proběhly předvánoční besídky na několika službách Farní chari- dentům a vedení Gymnázia v
ty v Lovosicích. Děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Amicus i Lovosicích, kteří nás podpořili
uživatelé Sociálně terapeutických dílen s námi strávili část dne tím, že jsme si sbírkou cukroví.
povídali o Vánocích, o vánočních zvyklostech a společně si poslechli tradiční
Dagmar Lendelová
koledy. Na besídce nechybělo cukroví a další dobroty. Ještě před tím než
jsme si navzájem popřáli klidné a pěkné Vánoce, dostali od nás děti i klienti
drobné dárky. Jsme rádi za každý společný rok a doufáme, že si užijeme i rok Předštědrovečerní
2020. Za vstřícnost děkujeme sponzorům.
Andrea Urban Ludwigová večeře pro azylový dům

Terénní služba

Sál staré radnice v Lovosicích
ožil 19. prosince Vánocemi.
Ve stejný den se také uskutečnilo tradiční posezení s lidmi bez přístřeší, které Uskutečnila se zde předštědrouspořádala Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Du- večerní večeře pro Azylový dům
chovním slovem přispěl farář Ladislav Nádvorník a stálý host Mária Černo- pro ženy a matky s dětmi. Podávala se tradiční večeře –
knedlíčková polévka, řízek/ryba
se salátem a cukroví. V úvodu
děti zarecitovaly pásmo říkanek,
následovalo požehnání večeře
od Martina Davídka, generálního vikáře Biskupství litoměřického. Po večeři jsme přešli
k lidovým zvykům, kdy si svobodné dámy hodily střevícem,
maminky s dětmi rozkrajovaly
jablíčka a pouštěly skořápkové
lodičky. Nakonec přeci jen něco
bylo pod stromečkem a děti
odcházely s velkou radostí
v očích a s náručí plnou dárků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a realizaci večeře a hlavně děkujeme sponzorům za dárky.
Petr Urban
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Miroslav Hvorka by v únoru oslavil osmdesátiny
Lovosický fotograf a publicista Miroslav Hvorka (* 16. února 1940 v Libiši, okr. Mělník - † 6. července 2016 Lovosice) je uveden v Kalendáriu
Ústeckého kraje, okr. Litoměřice za rok 2020; v únoru 2020 by oslavil osmdesáté narozeniny, bohužel v červenci roku 2016 zemřel.

Foto Miroslav Zimmer

Byla to nenahraditelná ztráta pro
lovosickou kulturu. Od roku 2000 byl
reportérem našeho měsíčníku Lovosický dnešek, jeho práce, texty i fotografie se počítají na stovky. Hvorka
psal pod značkou „hv“ převážně o
dění v oblasti podnikání, průmyslu,
výstavby a veřejných záležitostí –
veřejné správy, dopravy, pořádku,
čistoty města a oblastí souvisejících.
Jeho poslední fotografie k článku o
koncertu je zveřejněna ještě v čísle
7/2016 Lovosického dneška. Na jeho
podnět bylo 18. dubna 2007 ustaveno valnou hromadou Občanské sdružení Muzeum Lovosicka a na následné ustavující schůzi výboru byl zvolen
jeho předsedou; funkci vykonával až
do své smrti. Významný byl také jeho
podíl na městských výstavách – Lovosice 1938, 410 let města Lovosice,
První zmínka o vsi Lovosice, 1989 –
rok nadějí a zázraků a na webových
stránkách o. s. Muzea Lovosicka (povodně). Naposledy připravil výstavu
Čestní občané města Lovosice.
Miroslav Hvorka vystudoval čtyřletou Střední průmyslovou školu chemickou v Ústí nad Labem a nastoupil
jako směnový mistr do Severočeských chemických závodů, kde pracoval až do důchodu. Fotografii se
věnoval od 17 let, kdy si koupil první
fotoaparát. Je absolventem Krajské
lidové konzervatoře, obor fotografie,
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a Institutu výtvarné fotografie v Praze. V oboru fotografie působil také
jako lektor na okresní akademii v
Litoměřicích. V Lovosicích poprvé
vystavoval v 60. letech, vystavoval
také v Ploskovicích i jinde; v té době
přispíval také do podnikového časopisu Rozvoj chemie a regionálních
novin Průboj a týdeníku Proud. V
roce 1968-70 byl předsedou ZV ROH

SCHZ Lovosice. V posledních letech
se zúčastňoval pravidelně výstav
Výtvarníci Českého středohoří na
zámku Skalka ve Vlastislavi, v Lovosicích měl několik výstav v hotelu Lev.
Byl členem lovosického Fotoklubu při
Kulturním středisku Lovoš, který vedl
Aleš Vondrák (před rokem 1989 byl
předsedou fotokroužku dlouhá léta
on). Často vystavoval v Litoměřicích

(Černobílé portréty, 11/2012, cyklus
České středohoří panoramatické v
lednu 2014 v nemocnici Litoměřice, v
muzeu Ústí nad Labem aj.). Do okruhu jeho tvorby spadají portréty i
krajiny; při své práci využíval různých
fotografických technik, včetně metod
digitální fotografie.
Ve dnech 9. – 27. ledna 2017 se v
Městské knihovně v Lovosicích naposledy uskutečnila výstava jeho fotografií České středohoří. Výstavu připravil ještě sám fotograf pro své
přátele v Kralupech nad Vltavou, kde
proběhla v září a říjnu 2016 v malém
sále KD Vltava. Zúčastnila se jí i jeho
sestra s rodinou, kralupští přátelé a
další kulturní pracovníci. V červenci
2016 Miroslav Hvorka náhle zemřel.
Asi 30 fotografií bylo z Kralup převzato a bylo vystaveno v Lovosicích Lovoš, Milešovka, Porta Bohemica, v
provedení černobílém i barevném.
Tato výstava byla věnována jeho
životní lásce – Českému středohoří.
V létě 2018 byly jeho fotografie Českého středohoří součástí výstavy
lovosických včelařů na zámku Skalka
ve Vlastislavi.
S Miroslavem Hvorkou jsme se
rozloučili v pátek 15. července 2016 v
obřadní síni lovosického hřbitova. Je
pochován v hrobě svých rodičů v
České Lípě. Čest jeho památce.
(hz, foto Vladimír Lonský)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Akce

Na 2. ročníku zimního BOGI turnaje závodilo 180 dětí
Dva dny před Vánoci se v lovosické hale Chemik konal již 2. ročník vánočního BOGI turnaje, který pořádá Všeobecná dětská sportovní přípravka
BOGI Sport. Cílem akce bylo zpříjemnit si předvánoční čas sportovními aktivitami.
Děti byly rozděleny do několika
skupin. Část turnaje byla pojata jako
trénink a část jako soutěž. Po společné rozcvičce jsme pomalu přešli na
soutěžní disciplíny. První disciplínou
byla gymnasticko-atletická dráha,
která obsahovala kotouly, stojky,
chůzi na kladině, atletické překážky,
běhy a také nafukovací atrakci. Další
disciplínou byla o něco náročnější
crossfit dráha, pro kterou si trenéři
připravili několik fyzicky náročných
cviků - kliky, dřepy, posilování břicha
a další. Děti zde předvedly svou fyzickou zdatnost a schopnost koordinace těla. V poslední disciplíně si
každý mohl otestovat své míčové
dovednosti. Střílelo se na branku,
házelo se na koš a dělal se florbalový
slalom. Na příští rok nabídneme
dětem ochutnávku v podobě zápasů
v házené, fotbalu, florbalu a basketbalu. Turnaj tedy bude již více soutěžní.
V závěru akce bylo připraveno několik odměn pro děti za jejich snažení v disciplínách. Dále pro každého
byl připraven i menší vánoční dáreček pod stromečkem. Akce se zúčastnilo 180 dětí, za což jsme velmi
rádi, snažíme se pro ně dělat maximum. Celé dopoledne probíhalo
velmi poklidně, rodiče přidali ohrom- dobrot pro děti. Velice si toho váží- našim sponzorům, bez kterých by se o nás najdete na www.bogi-sport.cz
nou ruku k dílu, když nám pomáhali me a chtěli bychom jim za to podě- tato akce nemohla uspořádat, a hlav- nebo Facebooku BOGISPORTklub.
Patrik Zeman
akci připravovat a přinesli mnoho kovat. Poděkovat bychom chtěli také ně městu Lovosice za podporu. Více Děkujeme.

únor 2020
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Tradiční „Skol“ od Krakonoše z lyží na Benecku aneb Gymnázium na horách

Sněhové podmínky na českých horách jsou v této zimní sezóně bohužel omezené, nicméně zdárný průběh letošního školního lyžařského kurzu lovosického gymnázia to v polovině ledna nijak zásadně neovlivnilo. Tradiční základnou se střední škole z pod Lovoše stal horský hotel Krakonoš na Benecku v
nejvyšších českých horách a samotný výcvik se uskutečnil za příznivého počasí slunečných dní bez úrazů a zranění. Na osm desítek studentů si tak postupně prošlo výukou sjezdových lyží, prkna i zábavných klasických běžek, kterou vždy doplňovala dobrá nálada, pohodová atmosféra i spousta humoru. A
nechyběl ani celodenní výlet na Horní Mísečky, noční snowbiking či otužilecká kantorská koupel ani obligátní kontrolní závod ve slalomu i klasickém lyžování pod vrcholem rozhledny Žalý. Akce se povedla, mladým gymnazistům se líbila, těšíme se u Krakonoše příští rok opět na viděnou. Skol!
Gymnázium

Vojtěch Dyk navštívil lovosickou ZUŠku

Zpráva o činnosti městské policie
(období 15.12. 2019 - 15. 1. 2020)
Znečištění pozemní komunikace
13. 12. v 15:30 hodin jsme řešili v ulici Příčná únik
provozních kapalin ze zaparkovaného motorového vozidla tovární značky Volvo.
Fyzické napadení
21. 12. v 15:30 hodin jsme na žádost Policie ČR
řešili u zastávky Lovosice - město fyzické napadení osoby.
Agresivní osoba v kolejišti
27. 12. v 23:00 hodin jsme řešili agresivní osobu,
která se nacházela v kolejišti na železniční stanici
Lovosice. Po použití donucovacích prostředků
byla osoba transportována do protialkoholní a
záchytné stanice v Teplicích.
Poškození odpadkového koše
29. 12. v 21:30 hodin jsme řešili poškození odpadkového koše u nové autobusové zastávky v
ulici Osvoboditelů. I za pomoci kamer městského
kamerového dohlížecího systému se podařilo
zjistit osoby, které poškození způsobily.
Znečišťování veřejného prostranství
30. 12. v 11:15 hodin jsme řešili v ulici U Nadjezdu znečišťování veřejného prostranství.

V pondělí 9. prosince 2019 navštívil Základní uměleckou školu v Lovosicích známý zpěvák a herec
Vojtěch Dyk. Návštěvu slíbil žákům učitelky Markéty Chladové, která byla finalistkou v loňské soutěži
The Voice. Děti si s Vojtěchem Dykem užily hodinovou besedu a na závěr měly možnost získat jeho
podpis a vyfotografovat se. Děkujeme za návštěvu – nejen děti byly nadšené!
ZUŠ Lovosice

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
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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Poškození parkovacího automatu
2. 1. v 09:30 hodin jsme v ulici Osvoboditelů řešili
poškození parkovacího automatu. Pro podezření
ze spáchání trestného činu si případ převzala
Policie ČR.
Divoké prase ve městě
9. 1. v 12:50 hodin jsme přijali oznámení o pobíhajícím divokém praseti v ulici Teplická na Holoubkově. Na místo byl následně přivolán myslivec, který divoké prase zastřelil.
Krádeže v marketu Billa
18. a 27. 12. jsme řešili udělením pokut krádeže
zboží v hypermarketu Billa.
Rušení nočního klidu
13. 1. v 00:05 hodin jsme řešili v ulici Osvoboditelů udělením pokuty rušení nočního klidu.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Seriál

Historie jachtingu v Lovosicích (II. díl) – Úspěchy mladých závodníků
V novém seriálu Lovosického dneška zmapujeme historii sportovních oddílů v Lovosicích. Začínáme čtyřdílným seriálem o jachtingu.

Yacht Club Lovosice dlouhá léta
spolupořádal některé ze závodů na
Labi, například mezinárodní závody
plachetnic „Česká brána“, (1. etapa
závodů vede z Roudnice ke kopistskému jezu, závodníci přespí v Lovosicích, 2. etapa z Lovosic do Dolních Zálezel), Regatu Lovosice aj.
Některých závodů se zúčastňovaly
i polské, rakouské a německé posádky. Při závodu Regata Lovosice se
pořádal v jachtařském klubu společenský večer s hudbou. Pravidlem
bylo každoroční slavnostní zahájení i
zakončení sportovní sezóny. V oddílu
bylo v 90. letech 8 závodních posádek, které se zúčastňovaly okresních
a krajských regat. Oddíl spolupracoval rovněž s jachetním oddílem TJ
YACHT CLUB Píšťany a ve veřejném
závodu plachetnic Žernosecký hrozen
v kategorii Beluga obsadila v roce
1992 posádka Z. Procházka a J. Mikisek 3. místo. Lovosičtí jachtaři přispěli
i na postřik Žernoseckého jezera
modrou skalicí – akci organizoval
Obecní úřad Píšťany k zamezení
růstu řas a zlepšení čistoty vody v
jezeře.
Až do konce roku 1993 byl předsedou oddílu Ladislav Gottelt, v roce
1994 převzal vedení oddílu Stanislav
Svoboda. Na základě rozhodnutí valné hromady TJ Secheza Lovosice byl
změněn v roce 1996 název této právnické osoby na T. J. Lovochemie Lovosice. V druhé polovině 90. let oddíl
sdružoval cca 55 členů. Velice úspěšný rok pro muže i mládež byl rok
1997. V oblastním poháru zvítězil
Zdeněk Procházka ve třídě jolový
křižník a Jiří Novotný ve tř. TOP. Oba
se ve stejných třídách stali i krajskými
přeborníky. Ani mládež se nedala
zahanbit. Členové se zúčastnili celkem 16 závodů a vyjeli si 48 909
bodů. Na mistrovství republiky Lipno
1997 skončila Maruška Poborská na
3. místě a žáci byli čtvrtí. Vladimír
John ml. si vyjel výkonnostní třídu
mládeže. V lichém roce podnikali
členové oddílu dálkové plavby – v
roce 1997 navštívili Jadran. Posádka
jela ve složení: Müller Zd., Svoboda
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St., John Vl. st. a Beránek Ivo. Při
plavbě vyjeli z Terstu, navštívili Pulu a
ostrov Svatý Petar. V r. 1998 rozšířil
oddíl sbírku úspěchů o 3. místo na
mistrovství republiky na Lipně,
2. místo na mezinárodním mistrovství
Slovenska na Oravě a 30. května se
stala dorostenecká posádka Vojtěch
Elman – Vladimír John dorosteneckými přeborníky pro rok 1998, trenéry
byli Alois Hadač a Vojtěch Elman st.
Dříve oddíl také pořádal ve spolupráci s YC Vodní sporty Píšťany soustředění pro mládež a zúčastnil se EKOAKCE 1999 v Píšťanech, při které se
čistily břehy této lokality a její dno se
zbavovalo mechanického odpadu.
V roce 2000 Lovosice v závodě
Česká brána získaly putovní pohár
pro nejúspěšnější oddíl. V oblastní
soutěži (vnitrozemská plavba) byla v
kategorii TOP na 2. místě posádka Jiří
Novotný a Zdeněk Dastych, v kategorii Beluga na 3. místě posádka Ivo
Beránek a Stanislav Svoboda. Ve
stejné soutěži, ale obor námořní
jachting, zvítězili Jan a Antonín Hemelíkovi. Oddíl dospělých byl v tomto roce v celostátním žebříčku 39. ze
130 oddílů, oddíl mladých na 15.
místě z 69 oddílů; celkové pořadí
Lovosic - 25. pozice ze 134 oddílů.
Koučem mladých závodníků byl Vojtěch Elman st. V roce 2000 jeho svěřenci uspěli na Mistrovství republiky
ČR (Marie Poborská s Pavlou Křížovou ze Zlína obsadily 2. místo a Vojtěch Elman ml. a Jan Poborský byli ve
své kategorii třetí). Čtrnáctiletí chlapci vyhráli rovněž Severočeský i Český
pohár v kategorii dospělých.
Historického úspěchu dosáhli mladí
jachtaři tím, že si svou jízdou na mistrovství republiky vybojovali reprezentační nominaci na mistrovství
světa 2000. To se konalo ve Francii v
Atlantickém oceánu v přímořském
středisku Loc-tudy. Soutěžilo zde 98
posádek z
10 zemí. Mezi juniory
obsadila posádka Pavla Křížová Marie Poborská 20. místo a Vojtěch
Elman - Jan Poborský 26. místo.
Chlapci byli nejmladšími účastníky
závodů. Všichni tři závodníci si také

pro rok 2000 vybojovali I. výkonnostní třídu (ta se musí každý rok obhajovat) - v tabulce byl Vojtěch Elman jr.
desátý, Jan Poborský na 18. místě
a Marie Poborská třicátá.
Dobré výsledky mladí členové obhájili také v roce 2001. V červenci se
čtyři lovosičtí jachtaři zúčastnili Mistrovství ČR v jachtingu na Lipně – Jan
Poborský a Vojtěch Elman zde získali

bronzovou medaili (3. místo ve třídě
Vaurien) a devatenáctiletá Marie Poborská (jezdí s kormidelnicí Pavlou
Křížovou ze Zlína) se stala mistryní
republiky ve třídě Vaurien a vybojovala si reprezentační nominaci na
Mistrovství světa v Itálii. V červenci se
konalo v Píšťanech tradiční soustředění jachtařů z Litoměřic, Lovosic
a Píšťan.
Konec II. dílu
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Informace

Seriál Lovosického dneška: Knihovna – věc veřejná, 7. část
V roce 2019 uplynulo 100 let od vydání prvního knihovního zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919.
V desetidílném seriálu představujeme historii Městské knihovny v Lovosicích (dále MK). Sedmá část se věnuje období 2001 - 2005.
Knihovny dnes neposkytují zájemcům pouze knihovnické služby, ale
slouží také jako zdroj nejrůznějších
informací, a to prostřednictvím knih,
nejrůznějších publikací, novin a časopisů, počítačů a internetu. Podívejme
se na to, jak si vedla lovosická knihovna v roce 2001. V knihovně bylo
zaregistrováno celkem 969 čtenářů, z
toho 379 čtenářů v oddělení pro
mládež; je to více než 10 % obyvatel
Lovosic včetně nemluvňat. Evidováno
bylo v r. 2001 celkem 13 620 návštěvníků, kterým bylo zapůjčeno
38 913 knih. Prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby bylo vyřízeno
45 požadavků o zapůjčení publikace
z jiné knihovny. Periodik se odebíralo
35 titulů, zapůjčeno bylo 7 988 ks.
Další čtenáři si prolistovali denní tisk
přímo v čítárenském koutku, o noviny a časopisy je z důvodu vysokých
cen tiskovin a jednorázového využití
velký zájem. Celoroční poplatek zůstal na stejné úrovni jako v r. 2000 - v
oddělení pro dospělé 100,- Kč, v
oddělení pro mládež 20,- Kč. Knihovna byla pro dospělé otevřena kromě
čtvrtku celý týden, pro mládež v
pondělí, středu a pátek. O čtenáře se
staraly 2 pracovnice (včetně ředitelky) a Marcel Čerňanský, který v knihovně od 1. září 1999 vykonával
civilní vojenskou službu do konce
února 2001. Nahradil ho „civilkář“
Vítězslav Macháček, který pracoval
v knihovně od února po celý rok
2001 a v r. 2002.
V roce 2001 bylo provedeno celkem
38 akcí Kulturně výchovné činnosti.
Pro žáky středních škol SOU, SPŠCH
a 9. tříd ZŠ proběhly besedy na téma
Internet, Knihovna, Katalogy a jejich
využití v praxi. Pro žáky ZŠ to byly
(kromě Knihovnicko-bibliografických
lekcí) různé soutěže: 10x odpověz,
Sportovní kvíz pro chlapce, Hádej,
hádej, neprohádej (hádanky pro žáky
1. a 2. tříd). Děti také psaly literární
práce na téma „Byli jsme se školou v
knihovně“, „Můj vysněný den“ a
„Moje pozorování“. V prvním říjnovém týdnu probíhal v Lovosicích v
rámci celostátní akce již pošesté
Týden otevřených dveří knihoven.
Bylo získáno asi 80 nových dětských

čtenářů, některé děti však bohužel
chodily pouze do konce roku. V roce
2001 bylo vymalováno schodiště a
sociální zařízení a opraveno schodiště - schody byly také přelakovány.
Knihovnice provedly selekci beletrie
a část knížek byla přeřazena do skladu. Naučná literatura skupiny 004,
908, 910 a 940 byla přeznačena podle nových tabulek Mezinárodního desetinného třídění a nově zabalena.
V oddělení pro mládež byl hlavním
magnetem multimediální počítač s
možností pouštět si vzdělávací tituly
na CD-ROM – v červnu 2001 byl
zakoupen a instalován druhý. Při své
návštěvě si ovšem děti půjčovaly
také knížky. Internet, který slouží pro
dospělé čtenáře jako informační
zdroj, je od počátku (duben 2000)
maximálně využíván; čtenáři se museli v roce 2001 objednat předem,
protože jinak na místo čekali. Internet přinášel měsíčně zisk 3 - 4 tisíce
korun (jedna minuta stojí 1,- Kč).
Nikde jinde v Lovosicích zatím internet veřejně přístupný nebyl. Prostřednictvím internetu komunikovala
knihovna i s ostatními knihovnami v
okrese (především s Okresní knihovnou v Litoměřicích). V knihovně je od
r. 2001 za poplatek k dispozici i xerox. Knihovna spadala až do 31. prosince 2002 pod Okresní úřad v Litoměřicích. Na posledním zasedání
před komunálními volbami byl
schválen převod na MěÚ Lovosice. Z
tohoto důvodu byly v říjnu uzavřeny
se zaměstnanci nové smlouvy a náklady na knihovnu budou hrazeny od
r. 2003 z městského rozpočtu. Od

1. ledna 2003 byla zřízena Městská
knihovna v Lovosicích jako organizační složka města Lovosice.
V květnu a červnu 2002 byla v knihovně uskutečněna výstava fotografa
Miroslava Hvorky „Lovosice a Lovosicko“. Expozice byla věnována převážně snímkům přímo z Lovosic a
blízkého okolí. V září byla výstava
přesunuta do Okresní knihovny v
Litoměřicích.
Ve dvou odděleních knihovny bylo
v roce 2005 zaregistrováno 806 čtenářů, z toho 296 v oddělení pro děti
a mládež. Návštěvníci si zapůjčili
celkem 28 354 knih, malí čtenáři
3 899. V knihovně pracují dvě stálé
knihovnice (včetně vedoucí) a v případě potřeby vypomáhá paní Marie
Písková z odboru školství a kultury
MěÚ Lovosice. Roční příspěvek pro
dospělé činí 100,- Kč, pro děti do 15
let 20,- Kč. Během roku proběhlo 32
vzdělávacích a výchovných akcí, z
tohoto počtu jich bylo 10 pro dospělé. Po celý měsíc březen byla v oddělení pro dospělé pořádána v úterý od
8 do 12 hodin akce „Nebojte se internetu a e-mailu“.
38 let mezi knihami (vedoucí knihovny Vlasta Somrová odchází do
důchodu) - Vlasta Košnařová nastoupila do lovosické knihovny před 38
lety, v červnu 1967, po ukončení lo-

vosické střední všeobecné vzdělávací
školy (obdoba dnešního gymnázia).
Za ten čas se všechno změnilo. Měnila se sama slečna Vlasta, brzy po
nástupu do práce se provdala a narodil se jí syn. Při zaměstnání si pak
doplnila kvalifikaci studiem nástavby
na střední knihovnické škole v Praze.
Pracovala v dětském oddělení, potom v oddělení pro dospělé, po odchodu předchozí vedoucí Marie
Šauflové do starobního důchodu se
stala k 1. září 1980 vedoucí knihovny.
Ve čtvrtek 24. února se paní Somrová
se svým prvním a jediným pracovištěm a dlouholetou spolupracovnicí
Vlastou Rybínovou loučila, neboť ke
dni 9. února 2005 přijala plný invalidní důchod. Rozloučit se s ní přijely i
kolegyně z Knihovny Karla Hynka
Máchy v Litoměřicích Stanislava Szaffnerová a Jana Němcová, se kterými
po celé ty roky spolupracovala. Zavzpomínat přišli také pracovníci z
městského úřadu, starosta Lovosic
Jan Kulhánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Alena Zelenková, vedoucí odboru správního Zdeňka Fleková, do jejíhož odboru kultura
až do konce roku 2002 patřila, a
nová knihovnice Zdeňka Černá. Vedoucí knihovny se stala Vlasta Rybínová.
Konec 7. části
(hz, foto archiv)

Turisté zahájili sezonu 2020 Inspirace lovosickou jídelnou
Klub českých turistů Lovosice letos
po jednačtyřicáté otevíral turistickou
sezonu novoročním výstupem na
vrchol Lovoše. Udržuje tím stále
živou tradici, kterou zahájili brigádníci, obnovující zchátralou vrcholovou turistickou chatu.
První nedočkavci si přivstali a již v
sedm hodin si mohli vyzvednout
připravená PFka. Letos se na účastníky svatý Petr usmíval a sluncem
rozzářil České středohoří. Nejkratší
cesta po zelené z Lovosic byla dopoledne utažená mrazem, odpolední
sluníčko krustu roztavilo a cesta pak
byla trochu dobrodružnější. Cesta
z parkoviště byla pohodlná, větší
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problém byl se zaparkováním velkého množství aut. Ti, kteří dorazili na
vrchol, byli odměněni pamětním
listem. Členové KČT jich již o půl
čtvrté rozdali všech připravených
jeden a půl tisíce. Spoustě dalších
příchozích stačila odměna krásnými
výhledy na České středohoří.
Provozovatelé chaty, rodina Buriánkova, se měli co otáčet, aby uspokojili hrdla příchozích. Příjemnou odpolední náladu dokreslila tradiční
hudební produkce skupiny Karavana. Všichni účastníci určitě měli dobrý pocit nejen ze sportovního výkonu, ale i z příjemného setkání s přáteli.
Miloš Vodička

V Středisku ekologické výchovy
SEVER Litoměřice se v lednu sešli
zástupci města Litoměřice, ředitelé
škol, rodiče a všichni, kteří se zajímají o školní stravování. Cílem setkání
bylo seznámit se s koncepcí školního
stravování v Litoměřicích, vyslechnout názory odborníků, příklady
dobré praxe a prodiskutovat další
možnosti rozvoje školního stravování. Za tímto účelem vznikla i anketa,
kde se mohli respondenti vyjádřit k
pestrosti nabídky, procentuálnímu
zastoupení určitých druhů jídel,
systému způsobu stravování i samotnému prostředí jídelny. Diskuzi
vedli pracovníci Střediska, kteří zpra-

cují výstupy z akce a ve spolupráci s
městem Litoměřice předají informace veřejnosti.
Centrální školní jídelna (CŠJ) Lovosice byla vybrána jako modelový
příklad dobré praxe a na semináři
její zástupci referovali o způsobu
stravování, organizace a marketingu,
tak jak ho provozují. Je výborné, že
se naše kuchařky stále zlepšují a díky
podpoře vedení se zajímají o moderní výživové trendy, které dobře
chutnají i vypadají. Příkladem toho je
i hledání inspirace při návštěvách
kurzů a seminářů v Makro akademii
v Praze a dalších vzdělávacích projektů.
(rys)

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 lednového vydání: Jacht klub

Přesto, že Lovosice byly významným dopravním uzlem a plavba na Labi představovala ve všech historických údobích jedinečnou spojnici, na volnočasové
využití řeky si Lovosičané museli počkat. První jachetní oddíl v Lovosicích byl založen 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. Po nákupu materiálu od firmy Dřevona
Roudnice n. Labem a s pomocí jednotlivců z roudnického jachetního klubu bylo postaveno prvních 5 lodí a jachting začal žít.
(rys)

MO STP Lovosice na rok 2020 nabízí:
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,-

únor 2020
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