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SLOVO STAROSTY

OPRAVA SECESNÍ RADNICE POKRAČUJE

Dokončena je kompletní výměna střešní krytiny na věži radnice. V dílnách se nadále pracuje na rekonstrukci či v některých případech na zcela novém vytvoření zdobných kamenných prvků, například nárožních
kónických pilonů či chrličů v podobě draků s křídly.
Foto archiv města
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Město Lovosice má
rozpočet na rok 2020
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Ve městě přibydou
okružní křižovatky
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Lovosice opět vypsaly
dotační programy

www.mestolovosice.cz
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Vážení spoluobčané,
z posledních let je
patrné, že nastávají
významné klimatické
změny. Počasí příliš
zimu nepřipomíná a
venku to spíš vypadá,
že jaro je za dveřmi.
Teplé zimy mají výhodu v úspoře
energií za topení, spotřebě posypové soli, menším strádání divoké zvěře. Na druhou stranu nedochází k vymrznutí bakterií ve
vzduchu i v půdě a děti přicházejí
o sněhové radovánky. Rovněž
hladiny spodních vod se snižují.
Na tyto skutečnosti je třeba
reagovat, a to i ve veřejné sféře.
Již několikrát jsem na tomto
místě hovořil o udržitelnosti.
S tím souvisí i přechod k zeleným
zdrojům energie, eliminace odpadů a jejich zpětné využívání.
Novým trendem, který již v sousedních zemích funguje, je kromě
zvyšování zelených ploch například
budování
vegetačních
střech, též zřizování městských
zahrad, kde si občané pěstují
zeleninu či chovají včely. Další je
využití drenážních povrchů, které
zabraňují odtékání dešťové vody
do kanalizace. Tím, že se voda
vsakuje v místě, pomáhá dané
lokalitě. Toto vše pak zabraňuje
suburbanizaci, tedy procesu odlivu obyvatel z jádra města do
okolí. V našem městě se snažíme
tyto nové trendy podporovat.
Na posledním zastupitelstvu
města byl schválen rozpočet a s
tím se ruku v ruce začínají rozbíhat nové investiční akce - například renovace fasády městské
policie, centrální energetický management na sportovištích, dále
třetí etapa pokládky optického
kabelu T-Mobilu a s tím spojený
projekt napojení sportovního
areálu na obnovitelný zdroj energie. V neposlední řadě startují
přípravné práce na revitalizaci
ubytovny u zimního stadionu.
Přeji vám pěkné předjaří a těším
se na shledanou na plese města,
nové výstavě ak. malíře Vladimíra
Šavela, či dalších kulturních akcích.
Milan Dian

Kultura

KC Lovoš připravuje
spoustu novinek
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• • Rozpočet města Lovosice na rok 2020 • •

Ve středu 5. února 2020 proběhlo první jednání Zastupitelstva města Lovosice v roce 2020. Jedním z nejdůležitějších bodů bylo schválení
rozpočtu města na rok 2020. Rozpočet byl schválen jako schodkový a počítá s plánovanými příjmy ve výši cca 262 090 740,- Kč a plánovanými
výdaji ve výši 299 101 910,- Kč s tím, že zůstatek finančních prostředků z hospodaření minulých období činí 39 000 000,- Kč a byl použit
k financování schodku rozdílu mezi příjmy a výdaji města. Rezerva rozpočtu je ve výši 1 988 826,- Kč.

Největší část příjmů rozpočtu tvoří příjmy daňové, celkem ve výši 174 820 000,- Kč, což je 66,70 %. Nedaňové příjmy ve výši 22 975 000,- Kč tvoří cca
8,77 % z celkových příjmů. Druhý největší příjem ve výši 49 295 740,- Kč (18,81 %) je plánován z neinvestičních a investičních transferů ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtů kraje a dalších rozpočtů. S příjmem z kapitálových příjmů město pro rok 2020 nepočítá, neboť tyto příjmy plynou
především z prodeje nepotřebného a nevyužívaného majetku města a jejich případný podíl na celkových příjmech je nevýznamný. Do příjmů je nutno
započítat i schválený kontokorentní úvěr ve výši 15 000 000,- Kč, který město v minulých letech nečerpalo a byl by využit pouze v případě časového nesouladu mezi očekávanými příjmy a nutnými výdaji.
Největší podíl výdajů rozpočtu dle druhového třídění tvoří běžné výdaje ve výši cca 257 568 630,- Kč, což je 87,74 % z celkových výdajů. Kapitálové
(investiční) výdaje jsou plánovány ve výši cca 35 979 000,- Kč, což je cca 12,26 % z celkových výdajů. Město Lovosice v roce 2020 bude hradit splátky investičního úvěru v roční výši 5 554 280,- Kč. Tento úvěr bude doplacen do konce roku 2023.
V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, § 5 odst. 3 oznamujeme, že rozpočet předcházejícího roku a jeho plnění
lze nalézt na webovém portálu Ministerstva financí ČR: https://monitor.statnipokladna.cz/ a rovněž na stránkách města Lovosice v aplikaci Rozklikávací
rozpočet: http://ssl.tclovosice.cz/Gordic/Ginis/App/GReportViewer/

ŘSD připravuje nové kruhové objezdy v Lovosicích
V rámci pravidelných setkání radních města Lovosice s vedením chomutovské Správy ŘSD byla nyní hlavním tématem realizace dvou kruhových
objezdů ve městě a výsledky hlukového měření na dálnici D8.

Zkraje jednání starosta Lovosic
Milan Dian vyzdvihl iniciativu ředitele
Správy Chomutov Martina Vidimského a poděkoval zástupcům Správy
ŘSD za dosavadní spolupráci, která je
podle něj v mnoha ohledech příkladná. „Od posledního jednání v září
loňského roku se hodně udělalo z
toho, na čem jsme se domluvili. Velice oceňuji přístup ŘSD k řešení problémů v souvislosti se silnicemi ve
správě státu,“ nechal se slyšet starosta Lovosic. ŘSD primárně opravilo
asfaltové povrchy na silnici I/15,
provedlo měření hluku v místech
mostu u obce Vchynice a začalo řešit
další bezpečnostní opatření na státních silnicích ve městě a okolí.
Radní tentokrát zajímaly harmonogramy výstavby dvou kruhových
objezdů a převod silnice I/30 mezi
Lovosicemi a Ústím nad Labem na
silnici II. třídy. „Okružní křižovatku U
Kapličky bychom chtěli začít stavět
ještě v tomto roce, někdy v závěru.
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Nyní čekáme na vydání stavebního
povolení,“ sdělil radním vedoucí
úseku výstavby Správy Chomutov
Marek Sotona.
Podstatně náročnější okružní křižo-

vatku v místech křížení silnice I/15 s
Terezínskou ulicí chce ŘSD stavět v
příštím roce. „Součástí stavby je totiž
také realizace protihlukové stěny, na
kterou bylo vydáno zatím nepravo-

mocné územní rozhodnutí 8. ledna
tohoto roku,“ vysvětlil postup přípravy Marek Sotona. Město Lovosice
musí také schválit spolufinancování
projektu a společně s ŘSD zajistit
majetkové vypořádání před zahájením realizace.
Slovo dostal také zástupce Policie
ČR, který poukázal na některá bezpečnostní opatření, která bude nutné
v nejbližší době dokončit. Mezi ně
patří i údržba zeleně v letních měsících. „Máme zasmluvněnou údržbu
na dva roky, takže nedojde k tomu,
že by křižovatky zarostly zelení, jako
tomu bylo loni, kdy se nám podařilo
uzavřít smlouvy až na konci léta,“
ujistil přítomné Karel Tax z provozního úseku Správy Chomutov. Od
Policie ČR zazněla i pochvala za současný přístup ŘSD k řešení problematiky.
Další setkání vedení města se zástupci ŘSD ČR je naplánováno na
květen.
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Odbory informují
• Odbor tajemníka •
Zasedání zastupitelů
Ve středu 25. března 2020 od 16 hodin se bude v sále staré radnice konat
2. zasedání Zastupitelstva města Lovosice v tomto roce. Informace o programu budou v zákonné lhůtě zveřejněny na úřední desce MěÚ Lovosice.

• Odbor stavebního úřadu a územního plánování •
- Památková péče
Obnova kulturních památek ve správním území města
Lovosice za rok 2019

V budově městského úřadu najdete nový
vyvolávací systém a informační tabule
V rámci modernizace úřadu byl v průběhu února umístěn v hale nový
kiosek - vyvolávací systém pro registr vozidel, vyřizování řidičských a občanských průkazů a cestovních pasů. Občané mají nyní k dispozici přehlednější digitální panel pro objednání k okénkům. Pro lepší orientaci po
budově úřadu se dokončuje nový systém informačních tabulí, které pomohou návštěvníkům s orientací v rámci pater a v hledání jednotlivých
kanceláří odborů. Ten by měl být instalován během března.

• Odbor dopravy a silničního hospodářství •
Upozorňujeme, že v době od 8. března do 18. dubna 2020 bude uzavřen
výjezd a nájezd (směr Ústí nad Labem) z dálnice D8 EXIT 45 Lukavec. Z
toho důvodu bude vyznačena objízdná trasa dočasným dopravním značením po silnici č. II/247 a III/00817, dále bude vedena po silnici č. I/15 s
výjezdem a nájezdem na dálnici D8 EXIT 48. Lze očekávat v dané době
zvýšenou hustotu provozu na kruhovém objezdu silnice I/15 u EXIT 48.

• Odbor životního prostředí •
Výdej kompostérů
Dne 12. a 13. března se zbývajícím zájemcům, kteří již podali žádost, budou vydávat kompostéry v areálu Technických služeb města Lovosice.
Výdej bude probíhat od 14:30 do 17:00. Případné další - dosud nezaregistrované - zájemce o kompostéry vyzýváme, aby podali žádost co nejdříve,
protože v současnosti již máme k bezplatnému zapůjčení pouze 3 ks o
objemu 1000 l a 18 kusů kompostérů 800 l.

Kontejnerová stání
Skončila II. etapa budování polopodzemních kontejnerů. Město ve výstavbě těchto kontejnerů plánuje pokračovat i nadále. Záměrem je zatím vybudování hnízd v ul. Karla Maličkého, Dlouhá (u železničního přejezdu),
Žižkova, Osvoboditelů. Výstavba již bude financována pouze ze zdrojů
města a měla by navázat na první dvě etapy, které byly realizovány s využitím dotačních prostředků. Předpokladem je vybudování alespoň dvou
stání každý rok, aby byl postupně vyřešen místy neuspokojivý stav nakládání s odpady ve městě (ať už z hlediska kapacity, nepořádku, apod.).

Svoz bioodpadu v roce 2020
Na základě množících se dotazů občanů upozorňujeme, že v březnu bude
na webových stránkách města, tak jako každý rok, zveřejněn harmonogram svozu bioodpadu na rok 2020. Předpokladem je stejná frekvence
vývozů jako loni, obdobně tak započetí svozů s náběhem vegetace
(duben) a jejich ukončení na konci listopadu. Bližší informace o výše uvedených tématech obdržíte na MěÚ Lovosice, odboru životního prostředí.
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Od roku 2008 administruje úsek památkové péče MěÚ Lovosice program
Ministerstva kultury ČR na „Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. V průběhu roku 2019 se podařilo za přispění finanční částky ve výši 789.000,- Kč provést opravy na
následujících objektech, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR – Tvrz čp. 24 v Bílém Újezdu (oprava dveřnic do bývalých
koníren), areál kostela sv. Václava v Křesíně (obnova ohradní kamenné zdi
s bránou), chalupa čp. 7 v Chotiměři (statické zajištění objektu) a kostel sv.
Martina v Solanech (restaurování varhan).
Práce na všech uvedených objektech byly prováděny za průběžného dohledu zástupců státní památkové péče, dokončeny ve stanoveném termínu a následně rovněž řádně vyúčtovány poskytovateli dotací – Ministerstvu kultury.
Jako zajímavost bych rád zmínil něco více k akci „Restaurování varhan
v kostele sv. Martina v Solanech“, neboť se jednalo o již třetí a konečně
závěrečnou etapu oprav na tomto historicky cenném nástroji, který tvoří
neodmyslitelnou součást památkově chráněného kostela ve vlastnictví
obce Děčany. Díky úsilí a vytrvalosti vlastníka se podařilo v roce 2017
práce na již nefunkčním a zejména červotočem zničeném stroji zahájit a
v roce 2019 zdárně dokončit. Příjemnou odměnou byl za toto úsilí obci a
všem jejím obyvatelům velice zdařilý vánoční koncert, kde se podařilo
tímto rozeznít historicky cenné varhany po téměř padesáti letech. Věřím,
že podobné odměny za záchranu další kulturní památky se dočkáme i
v následujícím roce.
Robert Paťcha

• Technické služby města Lovosice •
Bylo dokončeno značení veřejného osvětlení
Všechny stožáry veřejného osvětlení ve městě jsou nyní označeny čtyřmístným kódem. Mělo by pomoci v případě hlášení poruch na osvětlení.
Pokud někdo z občanů zaznamená takovou poruchu, může nahlásit čtyřmístné evidenční číslo lampy elektrikáři z technických služeb města Lovosice. (p. S. Novák, tel.: 603 891 460, 7-14 hod., po-pá). V mimořádných
případech mimo pracovní dobu prosím kontaktujte hlídku městské policie
(tel. 733 175 826).

Havárie vodovodního potrubí na městském hřbitově
Na počátku února došlo k havárii vodovodního potrubí na území městského hřbitova. Stáří potrubí se odhaduje na 60 let. Nové potrubí bylo
vedeno mimo hrobová místa a v současné chvíli je vše opraveno a opět
zapojeno.

Farní charita hledá byty k pronájmu
Farní charita Lovosice hledá byty k dlouhodobému pronájmu. Rádi
bychom si pronajali byty o velikosti 1+1 až 3+1 přímo od majitelů,
bez realitní kanceláře v Lovosicích a okolních obcích. Své nabídky
můžete sdělit prostřednictvím e-mailu: petr.urban@fchlovosice.cz,
nebo na telefonním čísle +420 777 077 768. Děkujeme za nabídky.
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Městský úřad

Statistika vybraných úkonů odboru správních Lovosice opět
činností a živnostenského úřadu za rok 2019 podpoří Tibet

10. března 2020 tradičním vyvěšením
tibetské vlajky na budově úřadu obyvatelé Lovosic vyjádří symbolickou podporu malému národu, který má podobně jako naše země před rokem 1989
přímou zkušenost s totalitním režimem
a s okupací.
Tento rok si připomeneme již 61. výroční tibetského povstání. Vlajky kromě
radnic vyvěšuje celá řada škol, například Univerzita Karlova, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Západočeská univerzita v Plzni atd. Akci
podporují různé organizace (Národní
galerie v Praze, Správa Krkonošského
národního parku atd.) a po celé České
republice probíhají v březnu tematické
přednášky, výstavy, koncerty apod.
Tisíce vlajek vlají každoročně např. v
Německu, Francii, Belgii, Itálii a dalších
zemích.

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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Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet
vznikla v polovině devadesátých let v
západní Evropě a stala se jednou z
nejvýznamnějších symbolických akcí
vyjadřujících podporu ochrany lidských
práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR.
Akce probíhá každý rok 10. března,
v den výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci Tibetu. Při povstání v
roce 1959 zemřelo více než 80 000
Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v
následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku
hladomoru. Počet tibetských uprchlíků
v exilu dosáhl zhruba 140 000. Na protest proti porušování lidských práv v
Tibetu se již upálilo 156 Tibeťanů.
Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v
Tibetu. Česká republika se ke kampani
připojuje pravidelně od roku 1996, kdy
tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři
česká města. V loňském roce se k akci
připojilo 817 obcí, měst, městských
částí nebo krajů. Kampaň Vlajka pro
Tibet má především symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany.
Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu
používají při nenásilných protestech.
Jak říká Edita Kleckerová, ředitelka
Spolku Lungta, který tuto akci organizuje: „Věříme, že občanské i politické
aktivity zvýší povědomí lidí o porušování lidských práv v Tibetu a že bude
docházet k jejich postupnému zlepšování.“
(pch, foto Shutterstock)
Usnesení Zastupitelstva města
Lovosice z roku 2004:
27/I/2004 ZM schvaluje připojení
města Lovosice ke kampani „Vlajka
pro Tibet“ a tuto akci podpoří každý
rok dne 10. března vyvěšením
tibetské vlajky na budově Městského
úřadu Lovosice.
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Lovosice vypsaly dotační programy pro rok 2020
Lovosice opět vypsaly granty na podporu spolků se sportovním, kulturním nebo sociálním zaměřením.

Zastupitelstvo města Lovosice na
svém prvním jednání v tomto roce
schválilo vyhlášení dotačních programů „Podpora sociálních služeb pro
rok 2020“, „Podpora souvisejících
služeb pro rok 2020“ a „Sport a volný
čas 2020“. Celkově byla pro tyto
účely z rozpočtu města vyčleněna
částka 1 950 000 korun.
Sociální a související služby:
Na podporu sociálních služeb byla
vyhrazena částka 1 050 000 korun.
Finanční podpora bude poskytnuta v
rámci systému vyrovnávací platby a
je určena pouze na základní činnosti
při poskytování sociálních služeb
definovaných zákonem o sociálních
službách a v souladu s 4. komunitním plánem péče města a ORP Lovosice 2019 - 2021. Je to program,
který mohou využít například poskytovatelé sociálně terapeutických
dílen, odlehčovacích služeb, pečovatelských služeb a podobně.

Na podporu souvisejících služeb je
pro letošní rok vyčleněna částka
200 000 korun. Podpora je určena k
rozvoji volnočasových aktivit, opět
samozřejmě v souladu s 4. komunitním plánem péče města a ORP Lovosice 2019 - 2021. Může se jednat o
přednášky, zájezdy pro danou cílovou skupinu osob, aktivity pro rodiny
s dětmi a další podobné programy.
Žadatelem může být právnická
nebo fyzická osoba, která vyvíjí činnost v souladu s předmětem vyhlášeného programu a tyto služby poskytuje na území města Lovosice.
Výjimku tvoří poskytovatelé sociálních služeb poskytující prokazatelně
sociální služby občanům města Lovosice i na jiném místě. U organizací,
kterým byla dotace poskytnuta v
předchozích letech, je max. možná
výše dotace 120 % částky poslední
přidělené dotace na stejnou službu.
Žádost lze podávat v termínu od
12. do 26. března 2020 na podatel-

nu Městského úřadu Lovosice nebo
prostřednictvím datové schránky.
Formulář včetně povinných příloh je
k dispozici na stránkách města Lovosice. Žádosti bude posuzovat hodnoticí komise. Zveřejnění výsledků
dotačního řízení proběhne 1. července 2020. Konzultačním místem, kde
se mohou radit případní zájemci o
dotace, je odbor sociálních věcí a
zdravotnictví na MěÚ v Lovosicích
(Marcela Jančíková).
Sport a volný čas:
Podpora
dotačního
programu
„Sport a volný čas 2020“ je zaměřena
na sportovní a volnočasové akce
mezinárodního, republikového, regionálního a místního významu, rozvoj
a činnost sportovních a zájmových
organizací pracujících s mládeží a
uspořádání sportovních soutěží, táborových aktivit nebo realizace soustředění. Na grant bylo z rozpočtu
vyčleněno celkem 700 000 korun.

Maximální výše dotace je 50 000
korun. Žádost lze podávat v termínu
od 11. do 26. března 2020, podmínky a podrobnosti žádosti najdou
zájemci na úřední desce města.
Konzultačním místem, kde se mohou
radit případní zájemci o dotace, je
ekonomický odbor na MěÚ v Lovosicích (Markéta Pospíšilová).
Město počítá s podporou sportovních aktivit i v dalších grantech. Na
podporu činnosti sportovních klubů
ASK bude poskytnuto celkem 3,45
milionu korun. A stejně jako v loňském roce je v rozpočtu ponechána
rezerva 200 000 korun pro rozhodnutí rady města na zájmové aktivity,
veřejnou činnost a různé jiné záležitosti, které neobsáhnou ostatní granty. V loňském roce bylo z grantů pro
sport a volný čas podpořeno celkem
38 projektů. Z toho byla 1 nevyužitá
dotace vrácena. Z grantů na podporu
sociálních a souvisejících služeb bylo
podpořeno 23 žádostí.
(pch)

Církev československá husitská slaví stoleté výročí

Každé výročí, každé jubileum nutí k ohlédnutí
zpět. Tedy i to letošní 100. výročí vzniku Církve
československé husitské. Dnes už není nikdo, kdo
by pamatoval události, které vedly ke vzniku naší
církve a které by osobně prožil ve svém dětství. A
tak nezbývá než se obrátit ke vzpomínkám písemným. Při čtení těchto vzpomínek si jasně uvědomujeme nadšení, se kterým byla přijata půlnoční
mše roku 1919, kterou sloužili na mnoha místech
katoličtí duchovní, zvaní reformní kněží. Mnozí
lidé, kteří se zúčastnili této mše, přeložené doktorem Karlem Farským, byli mší nadšeni a duchovní
podporovali. Byli vedeni touhou po církvi, na jejímž společenství a životě by měli všichni účast.
Rozhodující bylo také, že mše byla sloužena v
českém jazyce. Toto vše vedlo k ustanovení církve
dne 8. ledna 1920. Mluvíme-li o zakladatelské
generaci, pak můžeme opravdu mluvit o obrovském nadšení a radosti, se kterou naši církev zakládali. Toto veliké nadšení stálo ještě mnoho let v
pozadí zakládání nových náboženských obcí a v
pozadí staveb mnoha krásných sborů a modliteben.
Vznik nové církve, mající jméno Československá
církev, není možné vysvětlit jen působením tradic
nebo politickou a národní situací, ale také z touhy
nesené biblickou vírou, která církvi dala přesvědčení, že vznikla z boží vůle.
Církev československou husitskou sice zakládají
katoličtí duchovní, ale nezakládají národní církev
katolickou, ale usilují o to, aby nové církevní společenství vzniklé odloučením od římskokatolické
církve neslo znaky církve reformační, která se hlásí
k nábožensko - obrodným tradicím v českém
národě sahajícím až k nejstarší tradici cyrilometodějské.
Duchovním otcem CČSH byl Karel Farský (1870 1927), který své pojetí církve spojil s představou
české církve husitské, přizpůsobené novým životním podmínkám. Církev koná bohoslužbu podle
liturgie Karla Farského a dává větší prostor zvěstování Božího slova. Liturgický charakter ji sbližuje s
katolictvím, ale teologie a učení ji staví na stranu
reformace, od reformačních církví ji ale odlišuje
střed církevního života, který má CČSH v liturgicky
pojatých modlitbách a Večeři Páně. Kněz slouží
bohoslužbu v černém taláru s červeným kalichem
a bílou štólou na taláru. I tento bohoslužebný
oděv je znamením kontinuity s husitskou tradicí.
Tradice samotná však nestačí, je třeba na ní stavět,
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a to nejenom v přeneseném smyslu. A proto od
roku 2008 probíhala rekonstrukce vnějšku kostela
a letos jsme začali s opravami interiéru. Postupují
pomalu, neboť jsou závislé na našich finančních
možnostech. Roku 2012 se také podařilo nechat
kostel prohlásit za kulturní památku. Během roku
v něm pořádáme koncerty pro veřejnost, které
jsou velmi oblíbené. Letos jich bude šest nebo
sedm. Hledíme-li zpátky, pak se musíme dívat s
vděčností na všechny, kdo církev tvořili a formovali. Hledíme-li do budoucnosti, pak se musíme
dívat s nadějí a vírou, že naši potomci budou moci
říct, že jsme věrně sloužili Bohu a člověku.
Libuše Mikušková, farářka CČSH

Z historie CČSH v Lovosicích
(výpis z kroniky roku 1945 - 1947)
Církev československá již za první republiky měla
své věřící v Lovosicích mezi českým obyvatelstvem. Ti, kteří v městě za okupace zůstali, zachovali si svou víru. Lovosice a okolí farností patřily
do Bohušovic nad Ohří a tamní farář František
Syrovátka působil v Lovosicích až do 31. prosince
1945. Od 1. ledna 1946 byl zřízen v Lovosicích
farní úřad jako filiální a sestaven přípravný zakládající výbor z laiků. Zvláště se této laické práce
zúčastnil Karel Bednář, vedoucí továrny Deli, který
se později stal předsedou náboženské obce.
Náboženská obec církve československé v Lovosicích byla po právních formalitách schválena
dne 7. října 1947 Ministerstvem školství a osvěty a
měla k 31. prosinci 1948 celkem 1435 členů, z
toho ve městě cca 700. Církvi byl přidělen dům na
Havlíčkově náměstí čp. 59 za faru a dán k disposici
kostel bývalé německé luteránské církve v Teplické ulici. Kostela užívá církev československá spolu
s českobratrskou církví evangelickou a baptisty
(volyňští Čechové). Farářem je od 1. ledna 1946
Václav Kadeřávek. Církev čsl. patří k svobodným
církvím a neuznává Ježíše Krista za Boha (unitáři).
O hospodářské věci se stará Rada starších cčs. O
chudé a nemocné odbor sociální péče. O mládež
jednota mládeže Církve československé. Nyní je
farářkou CČSH v Lovosicích a Litoměřicích Libuše
Mikušková.
Od roku 2008 probíhala rekonstrukce vnější části
kostela. Letos začaly opravy vnitřní části kostela.
Probíhají pomalu v závislosti na finančních možnostech náboženské obce v Lovosicích. V roce
2012 byl kostel prohlášen kulturní památkou.
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Historie jachtingu v Lovosicích (III. díl) – Záplavy a další činnost
V novém seriálu Lovosického dneška zmapujeme historii sportovních oddílů v Lovosicích. Začínáme čtyřdílným seriálem o jachtingu.

Dne 22. června 2002 oslavil YACHT CLUB Lovosice jubileum - 50 let svého trvání. Na oslavy, které
v klubu a okolí celý den probíhaly, byli pozváni
všichni bývalí členové i přátelé z Německa a Polska. Nikdo v té době netušil, že za necelé dva
měsíce bude zátopami silně poničena budova
klubu včetně bytu Procházkových, a to až do výše
1. patra, voda sahala do třetiny střechy. Jachtaři
přišli o veškeré vybavení, stoly, židle, bar, 3 lednice
a jiné elektropřístroje, válendy a vybavení kanceláře. Škoda přesahovala 1 200 000 Kč, budova i
zařízení však byly pojištěny. Následovala hektická
činnost při opravách a oddíl získal opět své zázemí, rekonstruovaná jednopatrová klubovna v prosinci 2003 přímo zářila novotou (přičinila se většina členů, největší měrou Milouš Pouva, který rekonstrukci dozoroval). Rekonstrukce stála přibližně
1,8 milionu korun. Lovosický jachetní klub neztratil
při záplavách 2002 ani jednu loď, všechny byly
řádně připevněné. Voda však odnesla všechny
pomocné věci ze dřeva a umělých hmot, např.
podlážky a sudy. Střechou loděnice se snažili členové klubu zachránit motory ze člunů, ty ale byly
již mokré. Ještě hůře dopadla loděnice Čokoládoven, ta byla vodním přívalem úplně rozbořena.
Jachtařská sezona byla v roce 2004 zahájena v
květnu, do lovosického přístavu připlulo na dvacet
plachetnic z okolí i Německa. V této době probíhaly poslední úpravy jachtařského areálu včetně
kotviště lodí. Zázemí jachtařů bylo hezčí než kdykoli předtím. Totéž nelze bohužel říci o základně

mladých závodníků. Nadějní závodníci z nedávných let jezdit přestali a oddíl měl pouze jediného
závodníka v kategorii mládeže. Dvanáctiletý Martin Janda se jachtaření věnoval čtyři roky a jezdil
ve třídě Optimist; v roce 2003 obhájil titul krajského přeborníka mladších žáků do 12 let (poprvé jej
získal v r. 2002). Dalším jeho úspěchem bylo umístění v Českém poháru, kde zvítězil v kategorii
mladších žáků a obsadil druhé místo v celkovém
hodnocení do 15 let. Na Mistrovství ČR v roce
2004 obsadil 25. místo z 277 startujících, v Českém
poháru do 12 let byl třetí. Jeho trenérem byl Zdeněk Procházka, se kterým v loňském roce obsadili
v závodě Česká brána 2. místo.
Sezonu v roce 2005 jachtaři zahájili 4. června,
kdy se slavila i jubilea členů (bývalý předseda
Ladislav Gottelt – 80 let, Jiřina Pouvová – 70 let,
Alois Mohr 55 let). Stejně jako vloni vozili členové
oddílu 3. června ke Dni dětí malé zájemce o jízdu i
s rodiči po Labi. Počet členů se pohyboval kolem
50, nejmladším byl dvanáctiletý Martin Janda,
který v roce 2005 bohužel odrostl lodi Optimist.
S novou lodí Evropa se zúčastnil například závodů
o Cenu Duchova, závodu o Cenu Teplic a Podzimní regaty Václava Vacka počátkem října. Členové
oddílu konali také pravidelné brigády jak v loděnici, tak v přístavu. Obvyklé práce se týkají úpravy
okolí klubu (vyhrabávání po zimní vodě, vyřezávání stromů), pomoci při bagrování přístavu a členové provádějí i drobné opravy (nátěry můstků aj.).
Oddíl žije i bohatým společenským životem, pořá-

dá např. zimní srazy v hospodě v Píšťanech.
V roce 2006 oddíl znovu postihla velká voda.
Největší škody napáchala totiž dubnová povodeň
opět na lovosických sportovních zařízeních. Klubovna jachtařů a byt pana Procházky, správce
klubovny, a trenéra Martina Jandy, se nachází
pochopitelně přímo v těsné blízkosti řeky Labe.
Když voda opadla, začala vysilující práce při odbahňování a vysoušení nejen loděnice, ale i obydlí.
U Zdeňka Procházky voda dosáhla do výše 130 cm
až pod vypínače. Vzhledem k tomu, že povodeň
nebyla tak krutá jako v roce 2002, byly opravy
kratší a klubovna byla brzy opravdu hezká. Náklady naštěstí hradila pojišťovna. Závody se na Žernoseckém jezeře, kromě Regaty Lovosice, která
odpadla pro nepříznivé plavební podmínky, odjely
v plánovaných termínech. 24. června 2006 se konal
Sdružený krajský přebor, kde lovosičtí jachtaři
zabodovali – na 2. místech ve svých kategoriích
skončili jak Martin Janda se Zdeňkem Procházkou,
tak otec a syn Novotní. Jediný mládežník Martin
Janda se zúčastnil Týdnu mládeže v srpnu na Barboře u Oldřichova, to jel ještě na lodi třídy Evropa.
Jeden závod už ale poprvé zkusil i loni zajet ve
třídě Finn mezi dospělými – v roce 2007 mu bude
15 let a bude na této lodi jezdit stále. Martin se
v roce 2006 zúčastnil 16 závodů a získal celkem
15 065 bodů. Oddíl je za rok 2006 na 71. místě ze
170 hodnocených oddílů a v mládeži zásluhou
Martina Jandy dokonce na 39. místě (Litoměřice
jsou 46. a Roudnice 47.). Konec III. dílu
(hz)

Cesta za polární září na Island v přednášce „Nomáda“ Karla Starého

Městská knihovna Lovosice přivítala v úterý 11. února cestovatele Karla Starého s geografickou přednáškou Zimní Island - cesta za polární září. Cestovatelské přednášky Karla Starého mají v Lovosicích již tradici a vždy přilákají mnoho zájemců; přednášel zde například o plavbě po Indickém oceánu (Reunion,
Mauritius, Seychely, Madagaskar), o Japonsku, Sibiři a Vladivostoku nebo Jamajce. Nezapomenutelná byla přednáška o KLDR.
(hz, foto archiv Karla Starého)
Celou reportáž z přednášky si přečtěte na našem webu dnesek.lovosice.com
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Skauti / Pozvánky

Skautů z Lovosic je zase víc

Do lovosického skautského střediska, stejně jako do každého jiného,
mohou nováčci chodit v každém
ročním období. Činnost jednotlivých
oddílů je různorodá, a proto vůbec
nevadí, že se k nám noví členové
připojí i později. Jediným limitem je
skutečnost, že v létě vyrážíme na
letní tábor a u úplných nováčků je
třeba se pořádně zamyslet, zda to
daný jedinec zvládne a zda si můžeme věřit navzájem.
Jednou ročně je ale potřeba sečíst,
kdo všechno je skutečným členem
skauta, kterého pak u nás také registrujeme. Tato registrace se odevzdává na skautské ústředí do Prahy, kde
nejvyšší vedení Junáka – českého
skauta sídlí. Dle registrace se vytváří
statistiky, které každoročně hovoří o
růstu počtů skautů celorepublikově
a v letošním roce jsme se opět rozrostli i my, a to na krásných 77 členů.
Oddíl světlušek a vlčat (6 - 10 let)
hlásí pro letošní rok plný stav. Skauti
(11 - 15 let) mají stále možnost přibrat nové kamarády, proto neváhejte se k nám každou středu od 16:00
do 18:00 podívat. Oddíl se samozřejmě neobejde ani bez starších členů,
kteří jsou nemalou skupinou registrovaných a zastávají neodmyslitelně
důležité role. Dle svých časových
možností pomáhají s chodem a
fungováním oddílů nebo střediska.
Ti nejšikovnější zajišťují program už
od svých 15 let. Ve vedení ale najde-
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me místo i pro starší, často již zaměstnané lidi. Takové skautské středisko není daleko od malé firmy.
Potřebujeme člověka, který umí
dělat účetnictví, někoho, kdo umí
spravit kapající kohoutek, i někoho,
kdo zajistí, že nám nebude téct do
stanu. Potřebujeme člověka, který si
troufne i na větší akce, jako je vedení
tábora nebo pomoc na několikadenních akcích v zahraničí. Potřebujeme
hlavně lidi zapálené, kteří chtějí svůj
volný čas trávit smysluplně, věnovat
jej dětem, ať už svým či cizím, ale
v obou případech skautským. To vše
sice bez finanční odměny, ale s dobrým pocitem, že to, co děláme, má
smysl. A to je v dnešním světě možná to nejdůležitější, co si můžeme
přát.
Základem fungování je samozřejmě
super kolektiv, a ten je třeba upevňovat. S rovery a rangers (15 - 26
let), s těmi, kteří pomáhají s chodem
skautského oddílu Šipka, jsme si
v září domluvili klubovnu v Liberci,
kde jsme strávili 4 noci. Během této
doby jsme vyšplhali na Ještěd, prolezli okolí Bedřichova a něco si přečetli o místní historii, prošli město
křížem krážem, zastříleli si na laser
games, viděli jsme bílé tygry a surikaty, díky iQLANDII jsme zase o
něco chytřejší a celkově si užili společný pobyt a začátek nového roku.
Vojtěch Kopecký (Pštros)
a Tomáš Sláma (Cecil)
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• • • Medailonek osobností - Vladimír Cmíral • • •

Uplynulo 100 let od narození čestného občana města Lovosice Vladimíra Cmírala (* 12. prosince 1919 – † 14. března 1999).
Čestné občanství mu bylo uděleno in memoriam 15. června 2000.
Vladimír Cmíral se narodil 12. prosince 1919 v Nových Kopistech. Pocházel z osmi dětí a musel se starat o
mladší sourozence. Vyučil se truhlářem. V roce 1942 se oženil s Boženou
Miksánkovou (1922) a narodily se jim
dvě dcery, Vladimíra (1943) a Helena
(1946).
Za války byl nuceně nasazený v Říši
ve městě Bleistadt (dnes Oloví v
Karlovarském kraji). Vrátil se až v roce
1945. Poté nastoupil vojenskou prezenční službu a v armádě zůstal jako
voják z povolání. Z armády odešel z
rodinných důvodů a šel pracovat na
dráhu do Lovosic. Sem se pak s rodinou v roce 1950 přestěhoval. Od
svých dcer měli manželé Cmíralovi
dvě vnučky a jednoho vnuka.
V roce 1946 vstoupil do Komunistické strany Československa (dále KSČ),
což odpovídalo chudým poměrům,
ze kterých vzešel. Později byl povolán

do lidosprávy, kde se stal vedoucím
odboru v tehdejším Okresním národním výboru (dále ONV) Lovosice a v
roce 1953 tajemníkem. Po zrušení
okresu v Lovosicích pracoval na ONV
v Litoměřicích. Od roku 1964 ho
občané Lovosic pamatují jako předsedu tehdejšího Městského národního výboru. V této funkci setrval plných 17 let, do roku 1981.
Za jeho působení doznalo město
velkých změn. Začala intenzivní výstavba bytů, bylo postaveno obchodní centrum i sportovní areál. Za svůj
podíl na této proměně města dostal
v roce 1970 vyznamenání Za zásluhy
o výstavbu. Byl držitelem ještě dalších tří státních vyznamenání. Přetrvávající srdeční choroba mu nedovolila dočkat se osmdesátých narozenin. Zemřel 14. března 1999 a je
pochován na lovosickém hřbitově.
Vladimír Cmíral svůj veškerý čas

věnoval převážně městu, které měl
rád. Také měl rád lidi. Mnozí občané
si ho pamatovali, jak již brzy ráno
město obcházel a sledoval vše, co se
kde stalo. Ihned zjednával nápravu a

důsledně kontroloval výsledek. Při
zahájení školního roku „vartoval“ na
nebezpečné křižovatce u restaurace
Beseda (tehdy ještě nebyl postaven
podchod), aby nedošlo k úrazu dětí
jdoucích do školy. O Vánocích nikdy
nezapomněl na staré a osamělé občany města. V dobách tuhé normalizace se zastal mnoha, kteří pro svůj
postoj v roce 1968 byli za normalizace vyloučeni z Komunistické strany
Československa, a z tohoto důvodu
byla ohrožena jejich další existence.
Své město si procházel i v důchodu,
prakticky až do své smrti. Jeho charakteristiku vystihla jeho paní slovy:
„Měl rád město, ve kterém žil, a byl
na ně hrdý. Byl rád, když se tu vybudoval sportovní areál a město se
rozrůstalo. Dělal vše, co mohl, aby tu
lidem bylo dobře a byli spokojení.“
Podle vzpomínek obou dcer
zpracoval Miroslav Hvorka

Seriál Lovosického dneška: Knihovna – věc veřejná, 8. část
V roce 2019 uplynulo 100 let od vydání prvního knihovního zákona o veřejných knihovnách obecních. V desetidílném seriálu představujeme
historii Městské knihovny v Lovosicích (dále MK). Osmá část se věnuje roku 2006, kdy proběhla anketa „Co mi chybí v knihovně“.

Rok 2006 byl pro lovosickou knihovnu důležitým, dostala vlastní webovou
stránku na internetu s adresou http://
knihovna.lovosice.com. Na této adrese
jsou veškeré informace, které čtenář
potřebuje, od knihovního řádu přes
výpůjční dobu až třeba po katalog.
Naše knihovna na své stránce zprostředkovávala i zajímavou službu
Ptejte se knihovny, která je určena
nejširší veřejnosti.
Ve dnech 2. – 6. října 2006 se uskutečnil už podesáté každoroční Týden
knihoven, tentokrát s mottem „Cesta
do knihovny“ a v naší knihovně proběhla v jeho rámci i zajímavá anketa
„Co mi chybí v naší knihovně“. Byla to
velmi záslužná akce a knihovnice se
z ní dozvěděly, po čem jejich čtenáři
touží. Na mnohé akce ale bohužel
buď není dost místa, nebo personálu.
Anketa byla uvedena také na internetu.
Oddělení pro dospělé - většina
čtenářů napsala, že je spokojena. (Tím
knihovnicím pochopitelně udělali
radost a ty slibují, že se do budoucna
vynasnaží je nezklamat.) Několik čtenářů by uvítalo větší prostory a modernější vybavení. Nově se musí počítat s prostory pro hudební oddělení
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a s dostatečně velkou čítárnou, která
by mohla sloužit jak pro studium
prezenčních výpůjček, tak i eventuálně
pro autorská čtení, která jsou běžná
jak v Litoměřicích, tak v Roudnici nad
Labem.
Oddělení pro děti a mládež - Děti
byly podstatně kritičtější, měly plno
nápadů, mnohdy zajímavých, ale i
úplně praštěných: uvítaly by delší
otevírací dobu, více soutěží a akcí (to
vše souvisí s výše zmíněným počtem
zaměstnanců, snad se i to časem zlepší). Děti se často vyjadřovaly k vybavení knihovny nábytkem, kritizovaly
zastaralé vybavení, výzdobu, chybějící
regály na tašky a batohy… Tyto nedostatky knihovnice také vnímaly a budou se snažit něco zlepšit - zatím
alespoň ten regál na tašky, věšák na
bundy a taburetky na sezení, hlavně
při besedách. Chybějící literatura:
Někomu chybí knihy o koních, dalšímu hokejové a fotbalové publikace,
dále byla často zmiňována edice
Dóóóóst dobrý..., knížky a časopisy
WITCH, dětské horory, knihy Thomase
Breziny, knihy o dějinách atd. atd. I
řada časopisů byla zmíněna. To se
vyjadřovali ti, kteří k radosti knihovnic
čtou. Těm opět slibují, že na jejich
přání bude při nákupu knih myšleno.
V dětském oddělení již druhý rok
probíhá vyřazování, opravy a přebalení knih. Zatím jsou takto nově upraveny a srovnány knížky pro větší děti
(zeleně označená beletrie a modré
dobrodružné a napínavé knížky). Nyní
se usilovně pracuje na části pro malé
děti (červeně označené pohádky,
básničky, říkadla…).
Celý Týden knihoven byl plný akcí jak
pro děti, tak i pro dospělé čtenáře. V
dětském oddělení se ve středu 4. října
společně četlo z knih Ivony Březinové,
konala se vyřazovací soutěž v pexesu.
V budoucnu budou děti vyrábět zvířátka z podzimních plodů (kaštanů,
žaludů, ořechů, šípků apod.) – je zajímavé, že tato zábava přetrvala deseti-

letí.
Pro dospělé se v Týdnu knihoven
zdarma surfovalo na internetu a pořádány byly i oblíbené lekce internetu,
výuka byla zaměřena na hledání v
katalozích knihoven. V obou odděleních byla amnestie pro zapomnětlivé
čtenáře a probíhala výše zmíněná
anketa. V rámci amnestie se do knihovny vrátilo pár dost dlouho nedobytných knih. To se týká hlavně oddělení pro děti a mládež – upomínka
byla odpuštěna 12 čtenářům. V oddělení pro dospělé využili amnestie
4 čtenáři. Pro školáky a studenty byly
připraveny i knihovnicko - bibliografické lekce. Městská knihovna v
Lovosicích získala dotaci na zlepšení
knihovního systému ve výši 60 000 Kč
od Ministerstva kultury České republiky – jde o změnu knihovního systému
LANIUS na modernější systém CLAVIUS. O peníze žádalo město v prosinci 2005 na základě žádosti zpracované
vedoucí knihovny. Program Veřejné
informační služby knihoven pro rok
2005 pomůže zjednodušit některé
činnosti knihovnic, například evidenci

čtenářů a výpůjček, ale také propojit
knihovnu s ostatními knihovnami v
republice, a tak zlepšit informovanost
čtenářů o literatuře, která v lovosické
knihovně není k dispozici. Částka od
MK představuje téměř 70 % požadovaných nákladů na úhradu zkvalitnění
knihovního systému, zbývající částku
doplatilo město z rozpočtu.

Od začátku dubna 2006 bylo v Městské knihovně v Lovosicích pro registrované čtenáře levnější použití počítače (včetně internetu). Dospělí čtenáři
platí nyní 50 haléřů za 1 minutu, neregistrovaní korunu jako dříve všichni –
děti do 15 let mají přístup na počítač
s internetem zdarma. Knihovna si od
tohoto kroku slibuje zvýšení počtu
registrovaných čtenářů a zdá se, že
oprávněně. Za období duben - květen
se zaregistrovalo 48 čtenářů, z tohoto
počtu 10 úplně nových. Sleva oslovila
hlavně studenty, kteří si znovu obnovují registraci. Průměrně denně využívá internet asi 5 lidí - neplatí se za
internet, ale za použití počítače (lze si
třeba udělat jen nějaké poznámky
a vytisknout si je). V březnu proběhly
lekce internetu pro seniory, pro ženy v
domácnosti a nezaměstnané. Pro
nějaké potřebné informace nebo na
internet denně přichází mnoho lidí, a
to i občané, kteří nejsou v knihovně
registrováni. Návštěvníků přišlo za rok
12 208, pro názornost – kdyby pokaždé přišel jiný, vystřídali by se všichni
občané Lovosic a někteří i dvakrát.
V lovosické knihovně je pro čtenáře k
dispozici též široká škála novin a časopisů s čtenářským minikoutkem.
Většina akcí pořádaných pro děti je
přijímána s nadšením, ať už jsou to
různé soutěže a kvízy nebo různé
modelování, vyrábění dárečků pro
maminky či předmětů k okrášlení
dětského oddělení. V dětském oddělení je slušný výběr CD-ROM, které si
děti mohou prohlížet na počítači a na
dvou počítačích je pro ně zdarma
k dispozici internet. Knihovnu navštěvují i děti z mateřských škol, protože
jejich učitelky vědí, jak je důležité, aby
si děti odmalička knih vážily a hlavně
aby se brzy a dobře naučily samy číst.
O Vánocích si děti ustrojily i vánoční
stromek a proběhlo odpoledne s
vánoční atmosférou – zpívaly se koledy, jedlo se cukroví, pil čaj a probíraly
se vánoční zvyky. Také se četlo z knih,
jak se kde Vánoce slavily.
(hz)
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V knihovně besedovala advokátka a spisovatelka Daniela Kovářová
Daniela Kovářová je žena mnoha zájmů - advokátka, spisovatelka, šéfredaktorka odborného časopisu Rodinné listy, prezidentka Unie rodinných
advokátů, vysokoškolská učitelka a krom toho i velmi příjemná dáma a rovněž skvělá lektorka.
Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova
univerzita) složila advokátní zkoušky a od roku
1990 provozovala advokátní praxi v Plzni, zaměřenou na rodinné právo, trestní právo a smluvní
agendu. Od roku 1997 se začala angažovat v orgánech České advokátní komory (ČAK), v Sekci
pro advokátní tarif a v představenstvu ČAK. Od
roku 2008 do roku 2010 byla ředitelkou Justiční
akademie, vzdělávací instituce pro soudce, státní
zástupce a další zaměstnance justice. Od května
2009 do července 2010 byla ministryní spravedlnosti v úřednické vládě Jana Fischera a po část
tohoto období také předsedkyně Legislativní rady
vlády.
V březnu 2010 otevřela v Praze advokátní kancelář specializovanou na právo rodiny a je Právníkem roku 2016 pro obor Rodinné právo. Počátkem roku 2018 založila Unii rodinných advokátů a
stala se její první prezidentkou. Přednáší problematiku advokátního tarifu, práva rodiny a dědického práva. Od roku 1995 je členkou Mensy ČR.
Přednáší, publikuje v odborném i populárním
tisku. Vydala také patnáct beletristických knih a v
letech 2013-2018 byla tiskovou mluvčí Obce spisovatelů. Od října 2018 úzce spolupracuje s Českou advokátní komorou v oblasti vzdělávání advokátů. Daniela Kovářová je vdaná a s manželem,
dvěma dospělými dětmi a psy žije na venkově u
Plzně.
Přednáška se týkala postavení žen a mužů v
období od počátku 20. století po současnost.
Změny byly obrovské. Lektorka nám ochotně
zodpověděla několik dotazů.
Mají ženy a muži rovné šance – měli je někdy?
Od roku 1918 má Česká republika právní úpravu,
která stanoví rovnost mezi muži a ženami, ale
fakticky se realizuje až od konce 20. století. Řekla
bych, že to je maximum, co lze od společnosti
požadovat. Rovné šance ovšem nejsou stejné
šance. Takové ženy a muži neměli a nikdy mít
nebudou, protože lidé vzájemně nejsou stejní a
mezi muži a ženami jsou pochopitelné rozdíly.
Kterou dobu považujete pro ženy za nejlepší
a proč?
Jsem moc spokojená, že žiju v této době a v
České republice. Ženy u nás dnes mohou být
čímkoli chtějí. Z pohledu rovných šancí se mi zdá,
že nejlepší dobou byl přelom 20. a 21. století.

úrovní, nikoliv jen finanční. Předmanželskou
smlouvu obvykle požadují muži, zejména ti, kteří
mají větší majetek nebo více vydělávají. Žena,
která má v plánu počít dítě (což je minimálně 80
procent žen), se pak ocitne bez ochrany poskytované společným jměním manželů.
Jste pro střídavou péči o děti po rozvodu?
Kdy byste s ní souhlasila?
Otázka dnes nezní, zda jsem pro nebo proti.
Dnes si většina otců toužících se starat o dítě
vysoudí rozšířený styk, který se střídavé péči velmi
blíží. Z většiny dětí se tak stávají baťůžkáři, kteří s
věcmi pendlují mezi rodiči. To je pro ně náročné a
zatěžující. Docela dobře to děti zvládají v mladších
letech (do 12 let) a v případě, kdy rodiče nebydlí
daleko a navštěvují jednu školu, jedny kroužky,
jediného dětského lékaře a jednoho zubaře. Tam,
kde se rodiče rozestěhují daleko, je to pro dítě
extrémně náročné. Od 13. roku věku by dítě mělo
mít jeden domov.
Říkala jste, že čtete všechno.
Nejradši mám Saturnina, Cirkus Humberto, Aragonova Aureliána a sci-fi Strážci času. Taky mám
ráda historické romány paní Vaňkové, ale i verneovky.
Máte nějaké oblíbené knihy nebo spisovatele?
Existují spisovatelé, od kterých kupuji vše, co
vyjde. Takovými jsou například Jo Nesbö, Ian McEwan nebo Matt Ridley, u nás Vilma Kadlečková. Ze
starších autorů moc ráda čtu bratry Strugacké,
Zdenu Frýbovou, Agathu Christie nebo J. M. Simmela.
Co se v 21. století zhoršilo?
Dnes mají sice ženy rovné šance v práci, ale v
osobních vztazích jsou na tom hůře, protože muži
se příliš neženou do ženění a v důsledku volně
dostupného sexu, pornografie a aféry MeToo se
muži začínají žen stranit a obávat, což způsobuje,
že iniciativu ve vztazích musely převzít ženy. To
ovšem zcela mění klasické sexuální schéma, které
fungovalo desetitisíce let.

Máte některou oblíbenou ženskou historickou postavu?
Obdivuji Marii Terezii a královnu Alžbětu. Obě
jsou (musely být) velmi silnými ženami, aby v
mužském světě uspěly a udržely se tak dlouho.

Děsí vás taky změna klimatu?
Změny klimatu mě neděsí tolik jako změny vztahů. Vztahy jsou tím nejdůležitějším, co máme.
Nová doba vyvolala naše emoce, s nimiž ovšem
Proč byste pro ženy nedoporučovala před- neumíme pracovat, což má devastující dopad na
manželskou smlouvu?
naše vztahy. Kdybych měla sílu Gréty, učinila bych
Nedoporučuji předmanželskou smlouvu mladým vztahy hlavním společenským tématem stejné
ženám, které plánují děti. Manželství bylo a je důležitosti, jako je dnes klima.
(hz, foto archiv knihovny)
ochrannou institucí, která má soustu funkcí a

Vzpomínky pamětníků ožijí díky audio a video reportážím žáků ZŠ
V pondělí 6. dubna 2020 od 16 hodin se v sále Městské knihovny v Lovosicích uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů,
který dětem přibližuje vzpomínky pamětníků, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století, které se odehrály na území Česka.

Do projektu Příběhy našich sousedů se zapojilo
celkem sedm žákovských týmů ze čtyř základních
škol. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci z 1. ZŠ Lovosice, ze ZŠ J.
E. Purkyně Libochovice a ze ZŠ Velemín. Již podruhé se do projektu zapojil tým ze ZŠ Aloise Kláry v
Úštěku.
V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli
vyprávění místních pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci.
Příběhy pamětníků, jejichž osudy děti zpracovávaly, podle regionální koordinátorky pořádající
společnosti Post Bellum Kateřiny Latislav Němečkové časově pokrývají celou druhou polovinu 20.
století a přitom jsou velice různorodé. Děti zpovídaly například paní Jiřinu Křivánkovou, která spolu
i se svou sestrou vyprávěla o životě rodičů – volyňských Čechů. O manifestaci proti okupaci ruských vojsk v roce 1968 a prověrkách v období
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normalizace dětem vyprávěla zakládající členka
Občanského fóra (OF) v Lovosicích Eva Hozmanová. Pan František Pavlata seznámil děti s osudem
své rodiny, kdy se po záboru pohraničí musel jako
šestiletý s celou rodinou vystěhovat do Libochovic. Po válce se sice na svůj statek vrátili, ale po

roce 1948 jim bylo hospodářství znovu odebráno.
V rámci slavnostního podvečera odborná porota
(ve složení: historik, novinář, učitel) posoudí zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace
naživo před publikem a nakonec z nich vybere tři
vítězné projekty. Prezentace, kterou bude v sále
Městské knihovny v Lovosicích moderovat Monika
Čepelková, je přístupná veřejnosti.
Projekt Příběhy našich sousedů vznikl pod taktovkou Post Bellum, MAS SERVISO, o. p. s. a radnice města Úštěk. Od roku 2012 do ledna 2020 se
do projektu Příběhy našich sousedů po celé České
republice zapojilo 989 českých škol s více jak 6319
žáky a studenty, kteří pod vedením téměř 1162
učitelů zdokumentovali v 1475 žákovských dokumentaristických týmech téměř patnáct set pamětnických příběhů. Cílem přitom nebylo zapojit jen
elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit
touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů.
Výsledné žákovské dokumenty je možné zhlédnout na www.pribehynasichsousedu.cz.

LOVOSICKÝ DNEŠEK
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Nový objev na Open mike v Lovo Café - duo Balada Jazz
Ve velmi intimní atmosféře se odehrál v LOVO Café další Open mike. Vkusným výběrem sestávajícím z jazzu, blues a latiny oblažilo návštěvníky
dosud nepříliš známé duo Balada Jazz.

Duo vykreslilo na pódiu přímo náladu
barů USA v první půlce 20. století (až
na chybějící modravý dým). Zaposlouchat jsme se mohli do hitů jako What
A Difference A Day Makes, Perhaps,
Perhaps, Perhaps. Fever (u nás skvěle
přezpívanou Pepíkem Lauferem), Fly
Me To The Moon, Cry Me A River
(známá jako Druhý břeh v podání Evy
Olmerové), Tea For Two či legendární
Summertime z Gershwinovy jazzové
opery Porgy a Bess. Většina skladeb
byla navíc opatřena zcela originálními
texty zpěvačky Kamily Svobodové,
která hrála v některých skladbách i
perkuse. Na klavír s bravurou sobě
vlastní hrál Pavel Šimberský. V průběhu večera jsme se dozvěděli i zajímavé
příběhy o vzniku některých písní. Úcty-

dé pondělí. My jsme tam nakonec
společně dali pár písní a nadchli se pro
věc. Přes rok jsme zkoušeli, já začala
psát texty, no a když jsem přišla do
kavárny v Lovo Café, bylo mi jasné,
kde se začnem prezentovat.
Nepostrádáte více muzikantů?
P: Z hudebního hlediska jistě, určitě
bychom byli rádi za basu.
K: Nebo cajon, to by rytmicky naši
hudbu podpořilo.
Jaké jsou vaše hudební vzory nebo oblíbenci?
P: Jasně George Gershwin… to je můj
oblíbenec.
K: Julia London, Dinah Washington a
samozřejmě Ella Fitzgerald, ale třeba i
chom tomu taky rozuměli.
P: Jo ve 3 ráno se dobře tvoří, protože je klid. Což mi připomíná ty dýchánky v Jazz Docku, kde jsme každý
den hráli, a tam to začínalo v 9 hodin a
do 2 - 3 se jamovalo. Někdy i déle…
(smích).

dál, tak jsem na doporučení mé sestřenice zpěvačky Petry Jenčkové začala
jezdit do Ústí n. L. k Janě Scholzeové.
Při studiu na VŠ jsem zpívala jak
v univerzitním sboru, tak v Severočeském divadle opery a baletu. Na SPgŠ
v Litoměřicích jsem zpívala ve sboru
Máj a vystupovala s třídním učitelem
Vodičkou. Teď zpívám hlavně v okolí
Nymburka se sborem Vox nymburgensis a kapelou Desect. V Praze s
kapelou EvRaM… Jinak má umělecká
minulost je zaznamenaná na webové
stránce
www.kamilia.webnode.cz.
Bohužel už nějaký čas nejsou aktualizované. Spravoval mi je totiž bývalý
přítel, kvůli kterému jsem se přestěhovala do středních Čech. Jinak jsem
spoustu let hrála na klavír a 4 roky na
saxofon. Musela jsem ho ale vrátit a
pořízení nového není sranda.
P: To uvažujeme, že bychom ho použili jako zpestření do našeho dua.

Jaké máte plány do budoucna? Co
třeba natočení CD?
K: No nevím, zda je to úplně nutné,
asi potom nějak neprahnu. Jedině
kdyby přišla nabídka, tak to bych asi
dostala ten drive, ale to by musel fakt
někdo přijít, pak bych do toho šla a
natočila, ale sama něco organizovat,
na to se necítím. Hlavně CD už nebudeme mít za chvilku kde přehrát.
Peggy Lee nebo Doris Day mám ráda. P: No, kdyby na to přišlo, tak myslím,
Z našich interpretů určitě Hana Hege- že díky tomu našemu stylovému narová, Lucie Bílá, Barbora Poláková...
pojení a společnému hudebnímu
cítění by nebyl problém nazkoušet
Jak vybíráte repertoár?
cokoli.
K: Každý přinese to, co se mu líbí, a
prostě to uděláme. A máme spoustu Co jiné hudební zkušenosti? Zpívá Tak příště se budeme těšit na duo s
ti to skvěle - říkala jsi, že jsi chodila basou, bicími a ságem. Děkuji za roznápadů.
hovor a ať se vám daří.
P: Ani se nepamatuji, že bychom k panu Jíšovi.
(rys, foto archiv KC Lovoš)
něco zamítli, že by se nám to oběma K: Ano, ale chtěla jsem se posunout
nelíbilo. Teď je jen trochu problém u
nacvičování nových věcí, kterých máme mnoho, ta vzdálenost - Kamča se
přestěhovala do Nymburka.
K: V Lovosicích mám ale stále zázemí.
V tom Polabí je krásně, ale všude
rovina. České středohoří mi tam občas
chybí.

hodný výčet dalších skladeb jako například Autumn Leaves, The Man I
Love, Besame Mucho, I Got Rhythm
nebral konce. C'est Si Bon, kde jen
stěží vzpomeneme na autora Henri
Betti, zato se nám jistě vybaví Jana
Kociánová s pány Lasicou a Satinským
při prvotřídní silvestrovské taškařici.
Mladší ročníky se dočkaly i současnice
Norah Jones a její Don't Know Why či
You Don't Have To Say You Love Me
(u nás známe od Lucie Bílé jako Pískovec).
Po dvouhodinovém maratonu si
publikum vytleskalo ještě Kabaret ze
stejnojmenného legendárního muzikálu s Lizou Minnelli, Ipanemu a Sunny
(zpopu-larizované Boney M). Posluchačům se domů nechtělo, a tak budeme doufat, že jedinečný večer si Tak já navážu, co ještě chybí –
v Lovo Café opět brzy zopakujeme. basák. Nevyhlásíme prostřednictvím
Přes značnou únavu a Kamilinu indis- LD konkurs na basáka?
pozici (celý koncert odezpívala s angí- P: No to by bylo fajn. Bubenici bych
nou) mi ochotně odpověděli na něko- měl, ale basáci nejsou.
K: Co ještě chybí? No třeba některé
lik otázek.
styly tu postrádám. Mám ráda operetu
Jak jste se potkali a co vás přivedlo i operu. Do toho bych hned šla.
ke spolupráci? Kamčo, tebe znám
od vidění z Lovosic, ale vůbec jsem Tento styl již dělá snad jen studio
netušila, že se věnuješ zpěvu. Pavla Bell canto pana profesora Jíši.
znám jako muzikanta léta. Z kapely K: Tam jsem chodila 7 let.
Odeon a pochopitelně z hudební
školy.
Co Kamčo ty a textování? Kde
Pavel: Asi díky Ádovi Škardovi (známý sbíráš inspiraci, já bych měla trochu
jazzman a pedagog pozn. red.). Sku- strach pustit se do těchto standartečně hrát jsme spolu začali před ro- dů.
kem.
K: Původně to byla možná jen terapie
Kamila: Já mám dojem, že se známe mých duševních stavů. Ta melodie
už několik let díky mé bývalé kolegyni byla pro mě tak silná, že mi po nocích
z Bel Canta v Ústí n. L. Květině Krčmá- zněla v hlavě a nemohla jsem usnout.
řové, která mě pozvala jako hudební- Do toho mě napadaly texty. A také to
ho hosta na jejich koncert v Choti- je trochu tím, že dnes všichni v těch
něvsi. Asi před rokem nás Áda pozval hudebních soutěžích a všude okolo
jako hosty do „Labutě“ v Litoměřicích, zpívají anglicky a moje rodina říkala:
kde jeho kapela hraje pro radost kaž- ,,Jsme v Čechách, zpívej česky!“ Aby-
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Školy

ZŠ Sady pionýrů se proměnila
v pevnost Boyard

Koncem ledna se škola proměnila v
pevnost Boyard. Tato žáky oblíbená
akce je velice žádaná a letos se jí
účastnilo téměř 150 školáků z obou
stupňů.
Žáci byli rozděleni do barevných
týmů a podle své mapy vstupovali
do komnat, kde pro ně byly připraveny rozmanité úkoly. Museli projevit odvahu a obratnost, prokázat
znalosti a některé úkoly vyžadovaly i

řádný kus štěstí. Za zdárné splnění si
z každé místnosti odnesli indicii.
Ze získaných slov složili heslo, které
jim otevřelo truhlu s pokladem. V
případě, že si nebyli jisti, museli
překonat strach, ostych a vylovit
potřebnou indicii z nádob se živočichy. Všichni školní pevnost pokořili a
odcházeli obohaceni o nové netradiční zážitky. Tak zase za rok, budeme se těšit.
Jana Chlupsová

Moderní technika ve školní družině
na „jedničce“
Děti se v naší školní družině seznamují s OZOBOTY – malými robůtky.
Díky nim se učí základy programování zábavnou formou. Společně
malujeme různé dráhy, vytváříme
mapy s ozokódy. Malí roboti jsou
veselí, šikovní a někdy trochu upovídaní jako děti. Zažíváme s nimi
veselé chvilky.
Školní družina je vlastně odpočinkové zařízení, kde mohou děti zábavnou formou rozvíjet své schopnosti, vyzkoušet si nové výtvarné a
pracovní techniky, upevnit znalosti
z různých oborů získané ve škole.
Žijeme v době počítačů a dalších

technických vymožeností. Proto je
správné zařadit moderní techniku do
zájmového vzdělávání. Samozřejmě
zábavnou formou. Proto jsme zařadili používání notebooků do běžných činností – děti se učí vyhledávat informace, upevňují si školní
znalosti, seznamují se s dětskými
stránkami, učí se rozlišovat užitečné
informace od nevhodných a nebezpečných. Někdy se i my dospělí
učíme od dětí. A to je přece v pořádku. Prostě si předáváme informace a učíme se společně.
Alena Hovadová, vedoucí vychovatelka
školní družiny ZŠ Sady pionýrů

Další články najdete na dnesek.lovosice.com
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Lovosičtí gymnazisté se stali
dobrovolnými dárci krve

Na pětadvacet většinou jen nedávno čerstvě dospělých studentů lovosického gymnázia se za aktivní podpory tamního ředitele školy v uplynulých dnech fakticky připojilo k
záslužné aktivitě v podobě dobrovolného dárcovství krve. Převážná
většina těchto mladých gymnazistů
jsou prvodárci, když samotný odběr
se uskutečnil v uplynulých dnech v
příjemném prostředí transfuzního
oddělení krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Vřelá slova poděkování celé skupině středoškoláků z Lovosic vyslovila

po akci zástupkyně primáře transfuze Klára Váchová i Olga Šotnarová z
litoměřické pobočky Českého červeného kříže, která spolupráci a samotné zapojení uvedeného gymnázia koordinovala. „A také od nás
zamířilo ke studentům upřímné
poděkování a slova uznání, pomohli
dobré věci, jsme na ně patřičně
hrdí," uvedl ředitel školy Marek
Bušek. Podle jeho slov takovou
odezvu původně ani neočekával.
Nicméně akce se povedla, škola by z
takové aktivity ráda udělala do budoucna tradici. (foto archiv GYMLOVO)

Gymnázium je fakultní školou hradecké farmacie
Lovosické gymnázium se v závěru
měsíce ledna definitivně dohodlo na
budoucí užší spolupráci s prestižní
Farmaceutickou fakultou Univerzity
Karlovy v Hradci Králové (https://
www.faf.cuni.cz/), čímž se oficiálně
stalo tzv. fakultní školou tamní farmacie. To by mladým středoškolákům z města chemie mohlo dále
rozšířit jejich obzory a možnosti
dalšího studia i uplatnění.
Studentům stejně jako členům
pedagogického sboru z uvedené
školy se totiž nově naskýtá možnost
využívání pestré škály vždy aktuálních nabídek zavedeného akademického pracoviště.
„Středoškoláci budou pravidelně
dostávat nejen veškeré aktuální

informace a avíza z fakulty. Jedná se
například o Den otevřených dveří,
jednodenní Juniorskou Univerzitu
Karlovu, dále o možnosti účastnit se
přednášek, kurzů, workshopů nebo
přípravných kurzů k přijímacím
zkouškám, Noc vědců, podporu
středoškolské odborné činnosti i
různé konzultace a exkurze," vyjmenoval jednotlivé dílčí aktivity
Miloslav Hronek z královéhradecké
farmacie, který má kontakt se středními školami na starosti. „A my naopak chceme věřit, že pro některé
naše šikovné maturanty může být
tamní škola vhodnou volbou vysokoškolského studia," doplnil ředitel
lovosického gymnázia Marek Bušek.
Gymnázium

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Děti

Memoriál Miroslava Lukáše napsal svou první kapitolu

Dne 16. února se v Lovosicích konal
první ročník mládežnického turnaje v
kategorii mladších žáků, který nesl
název Memoriál Miroslava Lukáše.
Pan Lukáš byl věrný fanoušek oddílu,
který navštěvoval utkání všech kategorií a nevynechal jediný domácí
zápas A mužstva Lovosic. Vždy seděl
na svém místě a věrně fandil domácím.
Prvního ročníku turnaje se zúčastnilo celkem 10 týmů z celého Ústecké-

ho kraje. Ty byly rozděleny do dvou
skupin po pěti. Z každé této skupiny
postoupily první dva týmy do semifinále a zbylé týmy hrály o umístění.
Ze skupiny A se podařilo do semifinále postoupit týmům FK Český Lev
Neštěmice a TJ Sokol Brozany a z
druhé skupiny se totéž podařilo
domácímu oddílu ASK Lovosice a FK
Slavoj Třebenice. Ve vyrovnaném
semifinálovém utkání poznal první
porážku v turnaji domácí tým, který

nestačil na tým Neštěmic. V druhém
semifinálovém utkání, ve kterém
rozhodovaly až penaltové kopy, se
radovali hráči Sokola Brozany. Domácí tým poté nestačil v souboji o
třetí místo na Třebenice a skončil na
celkovém čtvrtém místě. Finále jasně
ovládl tým Neštěmic, který porazil
Brozany 3:0 a mohl se radovat
z celkového vítězství v turnaji.
Z pohledu trenéra pořádajícího
oddílu splnil turnaj vše, co jsme od

něj očekávali. Všichni předvedli bojovný výkon, který podpořili taktickým a kolektivním přístupem. Dále
ke spokojenosti přispěl fakt, že jsme
měli ve svém týmu nejlepšího hráče
turnaje, kterým se stal Matěj Suchý.
První ročník turnaje lze považovat
za vydařený a doufáme, že na něj
naváží další úspěšné ročníky. Poděkování patří sponzorům turnaje,
oddílu ASK Lovosice a organizátorům
turnaje.
Miroslav Otta

Školáci zhlédli pohádku, která inspiruje k třídění odpadu
Centrum kultury LOVOš přivítalo ve
čtvrtek 13. února od 8.30 a od 10
hodin Divadlo Dětí. Ochotná lovosická technika pomohla připravit dokonalé divadelní zázemí pro inscenace,
na které se nahlásily mateřské a
základní školy z Lovosic a okolí.
Poměrně brzký čas postavení a
nasvícení scény využil soubor Divadla
Dětí k částečné rekonstrukci scény a
dílčích rekvizit, které častým hraním
trpí na kráse i na funkčnosti. Stovky
očí na každém z představení umí
odhalit i detaily na nedokonalosti
scény, která je nedílnou součástí
inscenace a sebemenší přiznání světské reality umí nenapravitelně mazat
iluzi pohádkového děje. Lovosice
jsou místem k životu a štěstí vhodným. Jak říká staré české přísloví:
„jaké si to uděláš, takové to máš.“ Co
by mnohem větší města dala za to,
aby se v malých parčících města,
mnohdy jen na pásech trávy, vyskytovaly naučné cedule, popisující
výsadbu okrasných květin s jejich
cyklem života a květu, a aby se zde
květinky těšily na svoji chvíli, kdy
okrášlí svět. Jak by si přála ostatní
česká města nemít smrduté a posprejované podchody po vzoru Lo-

vosic, které mají podchod pod státní
silnicí jako úžasnou galerii pozitivního pohledu na svět. Čisťounká a
barevná galerie podmořského světa
zatím neutrpěla žádným podpisovačem své nekonečnosti se sprejem
v ruce, a tak oči dětí, které tímto
čistým, barevným a nezapáchajícím
prostorem procházely na a z představení, mohly hltat svět pozitivní
energie lidství. Ano, té patří budoucnost a staletí tuto pravdu prověřila

mnohokrát. Nu a jsme-li u záměru
představení pohádky O Balynce,
dobrém štěněti, tedy o probuzení
ochoty ke správnému způsobu uchopení problematiky třídění domácího
odpadu, Lovosice jsou pokrokovým
městem, od kterého by se mohla a
hlavně měla učit města a zabydlené
aglomerace naší země. Pro třídění
domácího odpadu jsou v Lovosicích
určeny elegantní, zapuštěné, vysokoobjemové kontejnery.

První lovosické představení bylo
velmi dynamické, děti ze základních
a mateřských škol aktivně spolupracovaly od začátku představení, až
místy hrozila ztráta pozornosti a
souběhu s dějem představení, druhé
od 10.00 bylo naopak velmi klidné.
Na obou představeních však zcela
zaplněný sál LOVO Divadla vytvořil
tvůrčí divadelní atmosféru s pochopením pro divadelní kulturu i pro
latentní poslání detektivního divadelního představení. Děti byly dokonale
seznámeny s problematikou třídění
domácího odpadu již ze škol. Spolupráce metodického oddělení a pedagogického sboru přinesla své ovoce,
a tak celý sál byl schopen recitovat a
zpívat text třídicího chorálu od prvních veršů se psím detektivem Balynkou. Třídicí chorál zněl i Lovosicemi
po naložení scény do divadelních
vozů, které přemístily scénu pohádky
na poslední místo konání představení v Litoměřicích. Chomutov, Jirkov,
Ústí nad Labem, Lovosice i Litoměřice byly zařazeny do únorového sledu
představení pohádky pro předškolní
děti a děti z prvního stupně základních škol.
Milan Nový, Divadlo Dětí Karlovy Vary

Děti dětem – nově vzniklý nadační fond na podporu postižených dětí
V Lovosicích byl založen nadační fond s názvem
Děti dětem. Fond je primárně zaměřen na podporu dětí, které se potýkají se získaným tělesným či
smyslovým postižením. Hlavní myšlenka je založena na video příbězích, ve kterých nám malého
hrdinu představí děti z blízkého okolí handicapovaného. Kamarád, spolužák nebo sourozenec nám
umožní nahlédnout dětskýma očima do světa
dítěte se získaným postižením. Veškeré finanční
prostředky budou předány rodině a použity na
léčbu, rehabilitaci, kompenzační pomůcky nebo
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úpravu domácího prostředí. Dalším cílem nadačního fondu je podpora začlenění handicapovaných
dětí do kolektivu. Pomocí vzdělávacích projektů
pro základní školy přiblíží zdravým dětem život
dětí postižených, naučí je empatickému přístupu k
nim a ukáže možnosti, jak svým vrstevníkům pomoci.
Patronem Nadačního fondu se stal paralympionik Jan Povýšil, který je od svých 15 let po úraze
na vozíku. Na paralympijských hrách získal 5 bronzových medailí a je také mistr Evropy a vicemistr

světa v plavání. Nyní je sportovním redaktorem na
CNN Prima News a aktivně se věnuje fotografování. Nadační fond, včetně jeho patrona, se představí v sobotu 4. dubna na benefičním plese
rodinného centra Mozaika.
Má vaše dítě tělesné či smyslové postižení a
potřebujete pomoci? Je ve vašem okolí postižené dítě, které potřebuje pomoc? Dejte nám o
něm vědět. Kontakt: www.nfdetidetem.com,
email: info@nfdetidetem.cz
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LOVO Kultura

NOVINKA: Newsletter
Centra kultury LOVOš

Milí občané i mimolovosičtí příznivci LOVO kultury. V první řadě mi
dovolte za celý team KC Lovoš poděkovat za obrovskou a stále rostoucí přízeň. Stále častěji hrdě
oznamujeme, že je vyprodáno i přes to, že se kolikrát
jedná o výrazná žánrová vybočení nebo
akce, se kterými prozatím nemáme tolik
praxe. Děkujeme i za
velké množství pozitivních ohlasů na provoz
kulturní kavárny LOVO
Café, která se již rozjela do
plných obrátek.
S rostoucím množstvím kulturního
vyžití ve městě musí zákonitě vzrůst
i informovanost o chystaných akcích
a nejen jejich retrospektivní hodnocení. Již od loňska proto pracujeme
na vývoji řady komunikačních kanálů, které se snaží plně informovat.

Naše aktivita na sociálních sítích
Facebook a Instagram, je toho důkazem. V digitální a tištěné podobě
spolupracujeme s magazíny EnterUL, LitoKaps, Litoměřicko24 nebo
Litoměřický deník. Již nějakou dobu posíláme pravidelný týdenní e-mailový
on-line
přehled
o
chystaných akcích a
informujeme také skrz
Mobilní rozhlas. Další
novinkou je Newsletter LOVO kultury,
jehož stěžejní část vidíte
na této dvoustraně. Zde
najdete aktuality z dění v KC
Lovoš, termíny předprodejů a další
zajímavosti. Pro odběr newsletteru v
e-mailové podobě nám napište na
adresu info@kclovos.cz a do předmětu napište „Newsletter“.

V kompletně zrekonstruované
velké klubovně KC Lovoš funguje
od počátku roku sdílená kancelář,
coworkingové centrum LOVO Startup (nebo také Start-up).
Plně vybavené sdílené kancelářské
prostory nabízejí své pohodlné
zázemí všem nezávislým profesionálům, začínajícím podnikatelům i
zaběhnutým společnostem. Zkrátka
všem, kteří až dosud hledali reprezentativní místo na dobré adrese v
centru města. Principem těchto
coworkingových center je trend
sdílení – tedy menších nákladů, ale
zároveň vysoké kvality prostředí. V

Lovosicích je výjimečné spojení
Startupu a kavárny, což umožňuje
téměř domácí komfort.
Možnosti pronájmu jsou na denní
či měsíční bázi a zahrnují různé
benefity. Samozřejmostí je vysokorychlostní wi-fi, kancelářské vybavení jako tiskárna, scan nebo uzamykatelný box, pravidelný úklid či
možnost použití jednací místnosti v
přízemí. Pohodlné je i využití recepce například při přebírání pošty
nebo obsluhy kavárny LOVO Café.
Možnosti registrace a další podrobnosti projektu naleznete na
webu www.lovostartup.cz.
(rys)

Vojtěch Krejčí • ředitel KC LOVOš

LOVO Start-up startuje

Lovosice a výtvarné umění

Po tajuplných fotografiích Českosaského
Švýcarska od Pavla Mega, něžných andělských asamblážích Šárky Motyčkové a geniálních fotografiích Jindřicha Štreita můžete v
Lovosicích zhlédnout další výstavy.
V prostorách sálu Pfannchmidtovy vily a
LOVO Galerie se od měsíce března můžete
přijít podívat na dvě nové výstavy. Ve vile to
bude mladá výtvarnice Anna Krejčí z Prahy,
která jezdí do našeho kraje na chalupu a v
Lovosicích se jí moc líbí. Věnuje se studiu
figurální kresby a olejomalby u Martina
Šárovce. Pro své nápadité kompozice sbírá
inspiraci i v jiných výtvarných oborech například fotografii. Vernisáž výstavy proběhne
6. března od 17 hodin ve vile.

Druhým autorem, kterého naleznete v
LOVO Galerii, je známý severočeský malíř
Vladimír Šavel junior. Tento matador umění je znám tvorbou květinových zátiší,
městskými vedutami i litografickými ex
libris. Jeho umělecký záběr však sahá mnohem dál, o čemž mohou hovořit i jeho
studenti z Pedagogické fakulty Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí n. L., kde působí jako
docent katedry výchov umění. Dále přednáší na katedře primárního vzdělávání
Pedagogické fakulty Technické univerzity v
Liberci. Uspořádal přes
devadesát samostatných výstav a zúčastnil se více jak
290 kolektivních
přehlídek, je zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma a ve světě. Zúčastnil se řady
mezinárodních výtvarných sympozií. Vernisáž
proběhne 13. března od 17 hodin v LOVO Galerii.
Romana Dian Soukupová
kurátorka LOVO Galerie
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LOVO Kultura

Jak na předprodeje?

Již nějakou dobu si můžete zakoupit lístky na kulturní i společenské akce z pohodlí svého domova
přes vstupenkový systém Colosseum. Centrum kultury
LOVOš na svých webových stránkách kclovos.cz na výraznější
akce
pravidelně
spouští on-line předprodeje, kde s pomocí kreditní karty můžete zakoupit vstupenky
na divadlo, ples, besedu, koncert a další představení. Po koupi Vám přijde
e-mail s elektronickou vstupenkou,
kterou si stačí vytisknout nebo se s
ní prokázat u vstupu ve svém chytrém telefonu.
Nově se tyto on-line předprodeje
budou spouštět až ve stejnou dobu
jako předprodeje na informačním
centru LOVO Info a recepci centra
kultury. Toto opatření je určeno
především těm, kteří nemají možnost si lístky zakoupit on-line. Termíny spuštění prodeje se budeme
snažit avizovat co nejdéle dopředu.
Aktuálně je najdete už na měsíčních
kulturních přehledech, webu KC
Lovoš a nově na této dvoustraně,

Jistě se vám to také stalo. Jdete si
zakoupit vstupenku na divadelní
představení nebo koncert svého
oblíbeného interpreta, ale od pokladny odcházíte zklamaní. Představení se totiž přes internet vyprodalo
jen pár hodin po zveřejnění. Dokonce už v tištěném programu je akce
avizovaná jako vyprodaná. Dnešní
doba je dobou internetu a sociálních sítí, které zejména jejich mladším uživatelům umožňují okamžitou
informovanost a tisk jim těžko stačí.
Co s tím?
Pokud se s naším programem
seznámíte právě až v tiskové podobě a nemáte nikoho, kdo by za vás
hlídal předprodeje na Facebooku a
internetových stránkách, můžete
využít službu Mobilní rozhlas. Tato
služba rozesílá důležitá upozornění
prostřednictvím SMS, e-mailů nebo
aplikace v chytrém telefonu. Stačí se
zaregistrovat, zvolit témata, o kte-

březen 2020

kde se dočtete i o dalších připravovaných akcích, výstavách apod.
Doporučujeme nákup vstupenek
příliš neodkládat. Sami jsme již
byli několikrát mile překvapeni neskutečnou rychlostí, ve které se LOVO
Divadlo vyprodalo do
posledního místa. Na
recepci i infocentru je
samozřejmostí platba
jak v hotovosti, tak
platební kartou.
Pro okamžitou informovanost můžete využít také
aplikaci Mobilní rozhlas, kterou stáhnete na webové stránce
meulovo.mobilnirozhlas.cz nebo
pomocí QR kódu níže.
Máte k předprodeji lístků nějaké
dotazy, nebo něco nefunguje podle
vašich představ? Ozvěte se na email produkce@kclovos.cz. Sem
můžete i směřovat připomínky a
dotazy ohledně grafiky, programu
nebo sociálních sítí. Těším se na
viděnou na jedné z mnoha nadcházejících akcí, které pro vás děláme s
radostí a nadšením.
Jan Štok
produkce & média KC LOVOš

rých chceme být okamžitě informovaní, a pak už se jen těšit třeba na
spuštění předprodeje, které nám
včas Mobilní rozhlas avizuje.

APLIKACI
STAHUJTE ZDE:

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

v prodeji:

•
•
•

Reprezentační ples města • 14. 3. LOVO Divadlo
Ples vína • 21. 3. LOVO Divadlo

Miroslav Donutil: Na kus řeči • 2. 4. LOVO Divadlo

od 2. 3. 2020:

•

Josef Formánek: Úsměvy smutných mužů • 18. 3. LOVO Divadlo
autorské promítání, beseda

•

Slam Poetry • 12. 3. LOVO Café (jen rezervace míst)

od 9. 3. 2020:

•

40 let Vitamínu: velká hudební a taneční oslava výročí vzniku
lovosické skupiny • 25. 4. LOVO Divadlo

od 16. 3. 2020:

•

Dvojkoncert: Ivo Jahelka & Miroslav Paleček • 22. 4. LOVO Divadlo

•

Když rokenrol byl králem - Mefisto a hosté • 17. 4. LOVO Divadlo
Viktor Sodoma, Pavel Chrastina, Rosťa Pechoušek a další

od 23. 3. 2020:

•

Klukoviny: zábavná show s nejlepšími historkami Uršuly
Klukové • 13. 5. LOVO Divadlo

Mobilní rozhlas očima
starosty Milana Diana

„Ne nadarmo můžeme o dnešní
době říci, že je digitální, mobilní a
informace jsou základní pilíř. Díky
SMS službě, e-mailingu nebo chytré
aplikaci Mobilní rozhlas ve vašem
telefonu budete informováni o důležitých zprávách
a na nic nezapomenete.
Tato aplikace aktivně
zapojuje občany do
dění měst a obcí,
zvyšuje jejich informovanost a spokojenost.
Samosprávám
navíc šetří čas a peníze
a buduje prestiž moderního úřadu. Nejde pouze o
informace z kultury, ale především o
zásadní informace pro občany.
Dozvíte se včas o důležitých platbách a termínech, uzavírkách silnic,
počasí, mimořádných událostech
atp. Zapojeno je již přes 500 měst a
obcí a 250 000 lidí po celé ČR. Staňte se i Vy informovaným občanem,
který má přehled.“
Milan Dian

K čemu dále je Mobilní
rozhlas užitečný?
•

Informuje nejen o kultuře, ale i o
výpadcích energií, či ztracených zvířatech a lidech
•

Efektivně informuje i
seniory a slabozraké
občany
• Pomáhá řešit černé
skládky a závady

• Zapojuje občany do
dění například pomocí
anket
•

Informovanost
pro
všechny
generace skrz SMS, e-mail nebo
mobilní aplikaci

Více informací naleznete na webu
www.mobilnirozhlas.cz, v Informačním centru LOVO Info nebo na
městském úřadě.
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Fotostrana

• • • Únorové akce v Lovosicích • • •

Barevný ledový den aneb Maškarní na ledě na lovosickém zimním stadionu

(foto: Jan Štok)

Představení pro školy Trapas nepřežiju! Se známými herci Michaelou Dolinovou a Ladislavem Ondřejem

Povedené maturitní plesy v LOVO Divadle: SOŠ Lovosice (vlevo) a SŠ a MŠ o.p.s. Litoměřice (vpravo)

Sportovní ples města Lovosice
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(foto: Jan Štok)

(foto: Jan Štok)

(foto: retrobox.cz)
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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 únorového vydání: Sovinec

Sovinec je nenápadná obec ležící nedaleko Olomouce v krajině Nízkého Jeseníku. Typickou dominantou je stejnojmenný hrad postavený na konci 13. století.
Kromě feudálů, kteří zde v průběhu dějin žili, patří dnes k nejvýznamnějším starousedlíkům fotograf, pedagog, kurátor a ilustrátor Jindřich Štreit. Od roku 1974
vedl v Sovinci galerii. Rodák ze Vsetína Štreit se zaměřuje na sociální dokument. Zachycoval venkovský život, fotografuje různé sociální i etnické skupiny, obyvatele malých obcí, drogově závislé, nevidomé či handicapované. Jeho práce jsou zastoupeny v mnoha významných světových institucích. Realizoval 1 400
autorských výstav a je autorem 37 publikací. V roce 2006 mu byla při příležitosti vzniku samostatného Československa udělena Medaile Za zásluhy I. třídy.

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,-
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