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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zima o sobě dala letos
mimořádně vědět a
zažili jsme tak sněhovou nadílku, která tu
mnoho let nebyla. Kouzelná atmosféra, kterou
bychom tím více uvítali
o Vánocích, však trvala jen několik
dní. Mohli jsme si ale připomenout, co v minulých letech bývalo
běžné, tj. teploty hluboko pod
bodem mrazu a hromady sněhu.
Starosti, které způsobilo počasí ve
městech, udělalo radost dětem,
které za zážitky nemusely do hor,
ale stačilo jen vyjít z domu. Celou
situaci, kterou by normálně uvítali
provozovatelé chat, vlekaři a milovníci zimních sportů vůbec,
ovšem stále hatí COVID-19. S
přetrvávajícím nouzovým stavem
se rovněž stupňuje emoční zátěž,
která pandemii provází. Celý život
je v mnohých aspektech zcela paralyzován a většina populace na
sobě cítí frustraci, rozladění a
únavu. Nejvyšší měrou jsou zasaženi pracovníci ve zdravotnictví,
školství, sociálních službách a dalších pomocných profesích, kteří
jsou se situacemi konfrontováni
denně, a přitom společnost apeluje na jejich poslání.
Na tomto místě bych proto rád
vyjádřil zvláštní poděkování odboru sociálních služeb města, který
s krizovým štábem připravil a
zajistil očkování seniorů v našem
městě a od počátku doposud nabízí podpůrnou činnost a pomoc.
Dále všem učitelům a ředitelkám
škol, kteří i ve ztížených podmínkách online vyučování se snaží
udržet vzdělanost našich dětí, a
v neposlední řadě děkuji Technickým službám města Lovosice za
bravurní zvládnutí sněhové kalamity.
Daleko více než kdy jindy se
ukazují jako nejvíce důležité vlastnosti jako odpovědnost, ohleduplnost, pochopení, empatie. Už proto aby lékaři v našich nemocnicích
nemuseli rozhodovat, který pacient je perspektivní pro záchranu a
který ne.
Věříme, že občané Lovosic budou odpovědní v přístupu k opatřením. Mnoho sil a pevné zdraví.
Milan Dian

Díky sněhové nadílce mohli lidé spatřit pohádkové pohledy. Foto rys
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Aktuality

Teplo, odpad ani daň z nemovitosti se v Lovosicích nezdraží
Propad příjmů nebude město řešit zdražováním služeb pro občany. Teplo, odpady ani daň z nemovitosti se v letošním roce v Lovosicích nezdraží.
Chybějící prostředky na investiční akce bude radnice hledat jinde.
Rozpočet pro letošní rok byl schválen ve středu
27. ledna. Celkové příjmy na rok 2021 jsou naplánovány ve výši 274,888 mil. Kč a jsou rovny celkovým výdajům. Běžné, tedy provozní výdaje, by
měly být ve výši 249,641 mil. Kč a kapitálové
(investiční) výdaje ve výši 18,508 mil. Kč. „Lze očekávat, že příjmy rozpočtu pro letošní rok budou
značně poznamenány koronavirovou pandemií,
proto bude nutné utrácet mnohem opatrněji než v
předchozích letech. Připravili jsme proto tři scénáře postupu naplňování příjmové stránky rozpočtu.
Nejoptimističtější scénář počítá například s rekonstrukcí městské ubytovny na zimním stadionu. V

případě, že se nám nepodaří získat žádné dotace
ani úvěr, budeme postupovat podle nejhoršího
scénáře, který je udržovací. Budeme investovat
pouze do udržení majetku a do akcí, na kterých se
město spolupodílí. Je to například vybudování
okružní křižovatky v Terezínské ulici (akci realizuje
Ředitelství silnic a dálnic), oprava inženýrských sítí
v ulicích Terezínská a Vančurova (investorem je
SČVaK),“ vysvětlil Milan Dian, starosta města.
Vedení města deklarovalo, že v roce 2021 zachová i přes rostoucí náklady a zhoršený rozpočtový
výhled ceny za svoz a nakládání s odpady a teplo
ve stejné výši jako doposud. „Nechceme propad

příjmů řešit tím, že sáhneme do kapsy občanům
města. Zachováme cenu služeb ve stejné výši jako
v předchozích letech,“ uvedl Milan Dian. „Ani koeficient pro výpočet daně z nemovitosti se zvyšovat
nebude. Takovýto krok by měl velký dopad především na podnikatele, které nechceme zatížit více,
než je třeba,“ doplnil starosta.
Za nakládání s odpady občané Lovosic zaplatí
250,- Kč za rok. Poplatek je splatný k 30. červnu
2021. Cena tepla bude 641,70 Kč včetně DPH za
GJ energie. Tuto cenu se v Lovosicích daří držet již
sedmým rokem. Koeficient pro výpočet daně z
nemovitosti je 2.
(ik)

Se stavbou okružní křižovatky „U Kapličky“ se začne v březnu
V pondělí 1. března zahájilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) první kroky pro přípravu přebudování křižovatky „U Kapličky“ na silnici I/15
na okružní. Po dobu čtyř měsíců zde počítejte s omezením provozu.

Současná úrovňová křižovatka je
nevyhovující z důvodu bezpečnosti
silničního provozu. „Okružní křižovatka (OK) U Kapličky stejně jako OK
Terezínská jsou výsledkem několikaletého úsilí a jednání s ŘSD a jsem
velice rád, že se v tomto roce postaví,
neboť se jedná o významné stavby
z důvodu bezpečnosti provozu a
snížení rizika vzniku nehod ve městě,“ uvedl k zahájení výstavby starosta města Milan Dian. Křižovatka je
rizikovým místem s častým výskytem
nehod, a to i závažných. Přestavba je
nutná s ohledem na intenzitu provozu v místě křížení. Podle informací
ŘSD po silnici I/15 vjíždí do křižovatky denně v průměru přes 8,5 tisíce
vozidel. Další téměř 2,4 tisíce vozidel
se napojuje přes Siřejovickou ulici
(III/00817). Mimo jiné se v těsné
blízkosti této křižovatky nachází areál
HZS Lovosice s výjezdy vozů záchranné služby přímo do křižovatky.
Navrhované stavební úpravy umožní průjezd nadměrných nákladů po
silnici I/15. Jedná se totiž o páteřní
trasu pro těžké a rozměrné náklady
do přístavu v Lovosicích.
Okružní křižovatka bude složena ze
čtyř větví. Vjezdové větve do křižovatky mají šířku 3,5 m, výjezdové 4 m.
Šířka dlážděného prstence je 1,25 m,
nezpevněné krajnice 0,5 m. Poloměr
křižovatky je 14,66 m. Na vjezdech
(ze všech větví) do OK budou zřízeny
směrové dělicí ostrůvky. Dojde také
k obnově stávající vozovky v rozsahu 898,7 m2 (dále zpevněné plochy
v rozsahu 192,3 m2 a zatravněné
plochy v rozsahu 74,2 m2), úpravě
krajnic a čištění stávajících silničních

příkopů. Bourací práce budou představovat odstranění části vozovkového souvrství, včetně napojení na stávající komunikace. Součástí bouracích
prací bude vybrání vozovkového
souvrství pod nově realizovaným
středovým ostrovem křižovatky. Také
bude odstraněn stávající nevyužívaný
betonový sloup nadzemního vedení v
těsné blízkosti křižovatky. V místě
před kapličkou bude vyměněno svodidlo. Nové bude dlouhé 16,8 m.
Stavba bude prováděna na tři etapy

z důvodu zajištění obousměrného
provozu na silnici I/15 a obslužnosti
přilehlé komunikace. V rámci etapy I.
dojde k úplné uzavírce na silnici
III/00817 ve směru na Lovosice.
V rámci etapy II. bude na silnici I/15
uzavřen jízdní pruh za křižovatkou ve
směru Litoměřice, doprava bude
odkláněna na objízdnou trasu vedenou po silnicích III/00817 a II/247. Ve
III. etapě dojde k uzavření jízdního
pruhu na silnici I/15 před křižovatkou. Ve směru Litoměřice bude do-

prava odkláněna na objízdnou trasu
vedenou po silnicích I/30 a III/00817.
V době úplné uzavírky křižovatky při
pokládce asfaltové obrusné vrstvy
vozovky bude doprava odkláněna na
souběžnou dálnici D8. Během výstavby bude zajištěn přístup na přilehlé
pozemky a průjezd složek IZS.
Dne 26. února 2020 vydal Krajský
úřad Ústeckého kraje stavební povolení, které 14. března 2020 nabylo
právní moci. V 03/2020 byla dokončena projektová dokumentace pro
provádění stavby (PDPS). Byly dokončeny podklady pro výběrové řízení na
zhotovitele stavby, které ŘSD vyhlásilo 2. 9. 2020. Základní lhůta pro podání nabídek byla stanovena do
15. 9. 2020. Nakonec byla lhůta prodloužena do 25. 9. 2020. Rozhodnutí
o výběru nejvýhodnější nabídky bylo
zveřejněno 8. 10. 2020. K podpisu
smlouvy s vybraným uchazečem,
firmou SaM silnice a mosty a. s., došlo 5. 11. 2020. Cena zakázky bude
činit 3 870 211,50 včetně DPH.
Budoucí okružní křižovatka se nachází v místě, kde v minulosti již
okružní křižovatka byla, ovšem sloužila jen jako dočasná. Bylo to v období 11/2009 až 06/2016, kdy křižovatka sloužila jako objízdná trasa při
stavbě dálnice D8.
Stavební práce by měly skončit do
konce měsíce června. V době od 1. 3.
2021 do 30. 6. 2021 tedy očekávejte omezení průjezdu v daném místě.
Stavbu z hlediska silničního správního úřadu (SSÚ) zajišťuje Krajský úřad
ÚK, odbor dopravy. Prosíme řidiče,
aby věnovali pozornost přenosnému
dopravnímu značení.
(ik, foto rys)

Poplatky za odpady a psy můžete platit z pohodlí domova
Modul portálu občana, který byl spuštěn již 1. září 2020 ve snaze usnadnění a zpřehlednění pro občany Lovosic, má aktuálně největší výhodu
v možnosti placení poplatků za odpady a psy z pohodlí domova.

Díky portálu občana můžete vyřešit většinu
svých agend z pohodlí domova. Registrovat se
můžete třemi možnostmi, a to přes portál eidentita.cz, na každé pobočce CzechPointu, nebo přihlášením pomocí jména a hesla - registrace prostřednictvím správců poplatku na městském úřadě, kde vám bude stačit jakýkoliv doklad totožnosti – po registraci na úřadě vám přijde email
s odkazem pro zadání vašeho nového hesla. Re-
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gistrace je bezpečná, nemusíte se obávat, že by
vaše osobní údaje byly zneužity. Systém plně
splňuje podmínky zákona 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů.
Výhodou „úřadu online“ je to, že budete mít
kontrolu nad všemi platbami vůči městu (poplatky za odpad a psy, pokuty, nájmy nebytových
prostor, aj.) a pro úhradu vašich poplatků, pokut,
nájmů atp. můžete využít platby kartou. To vše

z pohodlí domova.
Portál občana umožňuje registrovaným občanům moderním a bezpečným způsobem zjistit
aktuální přehled závazků, které vůči městu mají
(poplatek za komunální odpad, poplatek za psa,
nájmy, pokuty...). Dále umožní rychlé vyřízení
úhradou závazku a to i jednotlivě, prostřednictvím
platební brány (kartou), platebním příkazem nebo
prostřednictvím QR kódu.
(bm)
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Vandalismus je stále problémem

Změna provozních hodin pošty,
od března má zavřeno v sobotu

S účinností od 1. 3. 2021 dochází
po projednání se samosprávou města Lovosice ke zrušení sobotních
hodin pro veřejnost u pobočky pošty
Lovosice 1, Osvoboditelů 1228/32.
Důvodem byla neefektivnost sobotního provozu a nízká návštěvnost
pošty. Pobočka zůstává nadále otevřena v pondělí a ve středu od 10 do
12 a od 13 do 18 hodin, v úterý,
čtvrtek a pátek od 8 do 12 a od 13
do 16 hodin, přičemž byl maximalizovaný počet otevřených přepážek
pro rychlé odbavení klientů.
Klientům, kteří požadují vyzvednutí
balíkové zásilky v sobotních hodi-

nách, nabízíme Balíkovnu na Depu
Lovosice 70, Průmyslová 1231 v čase
od 7 do 11 hodin, či Balíkovnu Štístko na adrese 8. května 28/2 v čase
od 8 do 11 hodin. Balíky můžeme i
na telefonickou žádost přeposlat jak
na uvedené balíkovny, tak případně
na poštu Litoměřice 1, Na Valech 18,
která je v sobotu otevřena od 8 do
12 hodin, ale rovněž na jakoukoli
jinou pobočku České pošty, s. p. Také jakékoli další uložené zásilky na
žádost přepošleme na jinou pobočku. Děkujeme za pochopení.
Daniela Machylová,
vedoucí oblastní pošty Litoměřice 1

Autobusy MHD jezdí v Lovosicích pro občany
už čtvrtý rok zdarma
V roce 2020 využilo městskou hromadnou dopravu celkem 65 217
osob. Z této statistiky vyplývá, že je v
Lovosicích stále více oblíbená. Jde
zejména o spojení ze zastávky Lovosice, aut. nádr. do zastávky Lovosice, LIDL a zpět. V lednu 2020 bylo
přepraveno celkem 12 759 osob, tj.
nejvíce z celého uplynulého roku.
Během dubna a května byla obsazenost MHD výrazně snížena z důvodu
pandemie. Město bezplatnou MHD
poskytuje svým občanům příjemný
benefit, který zároveň šetří životní
prostředí a eliminuje množství aut
v centru. Městská hromadná doprava v Lovosicích byla zavedena v roce
2008 a jízdné bylo zrušeno od
28. ledna 2018, kdy o tom rozhodlo
zastupitelstvo města. Současným je firma Autobusy Karlovy Vary, a. s.
(bm)
provozovatelem MHD v Lovosicích

První senioři v Lovosicích byli naočkováni

Mohlo by se zdát, že s postupující
technickou vyspělostí a všeobecným
pokrokem se i lidé ve svém vývoji
ubírají kupředu.
Bohužel opak je pravdou. Stále se
potýkáme s negativními společenskými jevy a někdy se zdá, že na
rozdíl od dob dřívějších se přístup
lidí v mnohém ještě zhoršuje. Je to
dáno nerespektováním pravidel, nařízení i daných zákonů a jakýmsi
pocitem „nedotknutelnosti“ a týká se
to veškerého konání a činností člověka. Vandalismus (odvozen od ničitelských kmenů východogermánských Vandalů, migrujících ze Skandinávie v 6. - 3. století př.n.l.) je stále
problémem. Převrácené koše na
odpadky a počmárané zdi, pořezané
lavičky střídají zničená grilovací místa, vyvrácené stromky, vytrhané
květiny atd. Posledním na tomto
smutném seznamu je loni nově ote-
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vřená nafukovací hala. Co vede člověka k takovému činu? Nenávist ke
sportu, závist, že se něco dobrého
podařilo vybudovat, či deviace osobnosti? Pokud není člověk pod vlivem
alkoholu či drog (což ovšem není
omluva, ale je to pochopitelné), pak
jde jistě o frustrovanou osobnost,
která si své hrubé vnitřní nedostatky
kompenzuje ničením a destrukcí.
Jednání takového člověka by mělo
být korigováno dle známého úsloví
„na hrubý pytel…“ Kdo však bude
vykonavatelem? Bezzubá policie,
která má chránit životy a majetek,
ale při použití donucovacích prostředků či zbraně je vláčena po soudech? Samozvaná skupina domobranců, jakou vídáme v historii či
některých rozvojových státech?
Jasná je pouze vyčíslená škoda a to,
že ji zaplatí město. Za koho?
(rys, foto rys)

Pracovníci sociálního odboru města Lovosice a oddělení krizového
řízení zajistili očkování prvních seniorů z věkové kategorie 80+ z Lovosic. K akci samé bylo nutné vyvinout značné úsilí, neboť bohužel,
jak je známo z i jiných případů, všeobecná informovanost v republice
vázne. Již před měsícem nakontaktovaly pracovnice sociálního odboru
města občany 80+ ve spolupráci s
městskou policií a pomohly s registrací. Nyní bylo třeba kontaktovat
kompetentní zástupce Krajské zdravotní a. s. - Masarykovy nemocnice
(Ing. Pleskot), kteří nabídli cca 19
aktuálně volných míst v očkovacím
centru Krajské zdravotní (které je
umístěno v pavilonu G na Zahradě
Čech). K rychlejšímu průběhu celého

procesu zaslala Krajská zdravotní
dotazník - ten mj. obsahuje i souhlas s očkováním a další náležitosti,
který sociální pracovnice se seniory
předem vyplnily.
Do současné doby bylo uskutečněno několik odvozů seniorů ve spolupráci se SSML, které poskytlo vůz
(doprovod zajišťují pracovnice sociálního odboru či SSML), některé
seniory dopravují na očkování jejich
rodinní příslušníci. Je domluvena
další spolupráce s koordinátorkou očkovacího centra Bc. Kuchařovou a další tranzity. Opět byly díky
krizovému štábu a MP rozdistribuovány letáčky, tentokrát cca 835 ks
pro seniory 70+, jejichž registrace,
pokud se nic nezmění, započne k
1. březnu 2021.
(rys)

Uzavírka v ulici Vančurova potrvá
do konce března
Odbor dopravy a silničního hospodářství městského úřadu
upozorňuje, že bude prodloužena uzavírka místní komunikace
v ul. Vančurova v Lovosicích a to do 31. 3. 2021 z důvodu dosud nedokončených prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodního řadu.
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Městský úřad

Statistika vybraných úkonů odboru správních činností
a živnostenského úřadu za rok 2020

Město se opět připojí ke kampani „Vlajka pro Tibet“
Již po sedmnácté v řadě se Lovosice připojí k celosvětové kampani „Vlajka pro Tibet“, která poukazuje na dlouhodobé porušování lidských práv
v Tibetu. Vlajka se žlutým sluncem na budově městského úřadu zavlaje v sobotu 10. března. Ke kampani se lidé připojují po celém světě.

Tato akce má kořeny v polovině
devadesátých let v západní Evropě.
Koná se vždy 10. března na výročí
Tibetského národního povstání, které
začalo 10. března 1959. 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.
Například v roce 2019 se k akci
připojilo 817 obcí, měst, městských
částí nebo krajů. Vlajky vyvěšuje celá
řada škol, včetně Univerzity Karlovy, a
kromě různých organizací také mnoho občanů ČR.
Z historie Tibetu
V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda
Ústředního výboru komunistické
strany Mao Ce-tung vznik Čínské
lidové republiky. O rok později vtrhla
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do Tibetu čínská vojska a nepočetná
tibetská armáda byla zničena v bitvě
v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14.
dalajlama do Indie, kde později ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po
jeho odchodu ze země vypuklo v
Tibetu povstání proti několik let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní
zemi. Dne 10. března 2021 si připomeneme už 62. výročí tibetského
povstání. Zemřelo při něm přibližně
80 000 Tibeťanů a více než milion
Tibeťanů zemřelo v následujících
letech ve vězeních, pracovních táborech, v důsledku hladomoru apod. Po
sérii masových demonstrací v letech
1987-89 bylo v Tibetu na 13 měsíců
vyhlášeno stanné právo. Dalajlama se
stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce 1990 přijal
pozvání prezidenta Václava Havla a
poprvé navštívil tehdejší Českoslo-

lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet
je od té doby kvůli obavám z demonstrací spojených s výročím březnového povstání v období od února do
května každoročně zcela uzavírán
nejen pro turisty, ale i pro zahraniční
pozorovatele a média. Od roku 2009
si sebeupálení jako nejkrajnější formu
protestu proti politickému, kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany
Číny zvolilo 156 Tibeťanů.
V České republice pomáhá kampaň
organizovat spolek Lungta, který
vznikl v listopadu 1997. Slovo Lungta
se do češtiny překládá jako „větrný
kůň“. Praporky s obrázkem Lungty
vyvěšují Tibeťané na významných
buddhistických místech, nebo je
rozhazují do větru v průsmycích a na
vensko. V roce 2008 proběhly v Tibe- vrcholech hor. Pro Tibeťany je Lungta
tu masivní protesty proti porušování symbolem pohody, tvůrčí energie a
lidských práv, při nichž zemřelo ně- hlavně šťastného osudu.
Informace web: lungta.cz/ik
kolik desítek Tibeťanů a více než tisíc
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Odbor dopravy a silničního hospodářství v roce 2020
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Město hledá řešení k zachování rentgenu v Lovosicích

Okolo fungování či nefungování lovosického rentgenu se stále množí zprávy a vznikají legendy. Jejich relevantnost je nulová a jsou značně účelové a zavádějící. Jak sdělil místostarosta města pan Vladimír Šuma: „Byl jsem několikrát osloven občany, kteří jsou zmateni dezinformacemi
v jiných tiskovinách, s žádostí o informace týkající se RTG.“ Rozhodli jsme se proto shrnout celou kauzu
a zeptat se na názory lékařů.

První informací o tom, že v Lovosicích může dojít
ke zrušení rentgenu, přednesly dvě občanky na
zastupitelstvu města 15. 12. 2020. Rentgen byl
v Lovosicích před lety umístěn ve Pfannschmidtově vile jako součást OÚNZ (Okresního ústavu
národního zdraví, založ. 1947), tedy státní instituce. Po roce 1989 se začaly ordinace lékařů přeměňovat na soukromé subjekty a rentgen se stal
soukromým. Ve vile skončil v roce 2008 a lidé
začali docházet k Lovochemii, kde byl rentgen
součástí soukromého plicního pracoviště. Provozoval jej MUDr. Jenšovský a po jeho smrti převzaly provoz lékařky MUDr. Cermanová a MUDr.
Filipová. S postupujícími tlaky na modernizaci a
nerentabilitu zařízení se však rozhodly RTG dále
neprovozovat, přestože jej ke své práci potřebují.
Do všeho tedy vstupuje ekonomický aspekt a dále
strukturální problém českého zdravotnictví, respektive zdravotních pojišťoven, které vyplácí za
úkon na RTG velmi nízké částky.
Dne 21. 12. 2020 byl na město doručen e-mail
od paní doktorky Cermanové s žádostí o pomoc
při provozování RTG v Lovosicích. Zároveň paní
doktorka vysvětlila komplikace provozu a eventuálních investic do RTG. „Pro nás by to představovalo koupit novou rentgenku a generátor, dle
nabídek v cenové relaci min. 700 tis. Kč. Tato
investice se nám nemá šanci vrátit a již tedy nejsme ochotny do RTG dále investovat.“
Vedením města byla obratem smluvena s paní
doktorkou schůzka, kde 4. 1. 2021 byla městem
nabídnuta pomoc ve formě bezúročné půjčky,
která byla odmítnuta s tím, že neřeší situaci. Ani
další nabídky města (uhrazení nájmu, odložení
plateb) nebyly shledány ze strany provozovatelek
jako přijatelné a situace se stala patovou. „Byli
jsme ujištěni, že v podstatě žádné naše nabízené
řešení není účinné, aby zvrátilo názor obou lékařek o zrušení provozu zařízení RTG, který je dlouhodobě nerentabilní,“ připojil Šuma.
„Další naší alternativou bylo oslovení hejtmana
Ústeckého kraje, jehož kompetence sahají dál než
města, aby pomohl s kroky vedoucími
k zachování RTG pracoviště,“ objasnil starosta
města Milan Dian. „Jsme si vědomi potřebnosti
tohoto zařízení pro občany města i přilehlých
obcí, a proto jsme diskutovali i možnost zřídit
vlastní, městem provozovaný RTG. Po první
schůzce se zastupiteli kraje jsme okamžitě našli
místo, kde by mohl být RTG umístěn. Je to však
nákladná záležitost a nikoli jednorázová, provozování si vyžádá specialisty v oboru a také úpravy
spojené s vyhláškami a normami o provozu RTG
pracovišť a podobně,“ dodal starosta.
Po setkání na krajské úrovni s hejtmanem Ing.
Schillerem a radním pro zdravotnictví Ing. Laiblem
byl též osloven MUDr. Štěrba jako člen představenstva Krajské zdravotní, a. s. „Aby RTG mohl být
zachován, je třeba součinnosti několika institucí a
především dobré vůle,“ doplnil místostarosta.
„Rozhodně tomu nepřispějí štvavé komentáře.
Všichni se snažíme udělat maximum.“
Vedení města se znovu rozjelo na kraj, aby mohly být dohodnuty konkrétní kroky a našlo se přijatelné řešení a RTG mohl být zachován. Celkové
náklady v případě provozování RTG městem vystoupaly na cca 4,5 milionu korun plus měsíční
dotace na platy zaměstnanců cca 60 tis. Kč plus
další provozní náklady.
Hejtman Ústeckého kraje Ing. Schiller přislíbil, že
se bude otázkou podrobně zabývat, a to ve spolupráci s Krajskou zdravotní a.s., která by musela
tyto prostředky uvolnit (ovšem až po schválení
členů představenstva, kteří zatím hledají celkově
společný konsenzus). Pod tuto instituci ostatně
bude spadat i nemocnice v Litoměřicích.
„Město nadále jedná s krajem a prostřednictvím

6

doktora Štěrby s Krajskou zdravotní, a.s. Zároveň přetížení nemocniční péče. V tom vidím velký
je připraven materiál pro jednání druhého zastu- problém, odliv pacientů z chirurgických ambulanpitelstva města s návrhem zpracování studie pro- cí Lovosicka je již nyní výrazný.
veditelnosti provozu RTG pracoviště v Lovosicích,
spravovaného městem,“ zakončil starosta.
Jaká je pořizovací cena a životnost RTG zařízení?
Pro obeznámení s problematikou byla
Pořizovací cena rentgenu je vysoká. Záleží, zda
oslovena MUDr. Jana Cermanová
se jedná o přímou či nepřímou digitalizaci, o výkon rentgenu… Pořizovací cena se pohybuje od
Jak dlouho v Lovosicích rentgen je? Pamatuji cca dvou milionů výše. Životnost RTG zařízení je
se z dob dětství, že býval ve Pfannschmidtově cca 5-10 let.
vile, to ovšem ještě spadal pod OÚNZ. Kdo
provozoval rentgen před vámi?
Fyzická i právnická osoba (podnikatelský
Rentgen založil na svém pracovišti MUDr. Jen- subjekt), má-li v majetku dlouhodobý hmotný
šovský (před rokem 2000 pozn. red.). Za něj zde majetek, může využít tzv. odpisy, tak aby bylo
byla jedna RTG laborantka, která snímkovala pou- možné po dožití pořídit přístroj nový. Využívaze plíce. V roce 2004 začal ordinovat v nové pří- li jste tuto možnost? (Odpis představuje pestavbě chirurg dr. Dvořák a ke snímkům plic se něžní vyjádření opotřebení dlouhodobého
přidala jeho skiagrafie. Od roku 2007 je na rent- majetku za určité časové období - pozn. red.)
genu digitalizace. V říjnu 2008 došlo ke zrušení Odpisy jsme samozřejmě využívali.
rentgenu na poliklinice v Lovosicích. Zařízení
zrušila společnost Quatusana s.r.o. (vlastníky byli Technický vývoj jde dopředu mílovými kroky,
MUDr. Škola, MUDr. Kohout a MUDr. Kožíšek) pro v čem je RTG v dnešní době diagnostiky ultranerentabilitu zařízení. Budovu, ve které byl rent- zvukem, CT, PET, magnetické rezonance a
gen, chtělo město a vybudovalo zde knihovnu a dalších tak důležitý?
infocentrum. Majitelé rentgenu odmítli náhradní I v současné době je klasický rentgen nezastupiprostory s tím, že nemají peníze na drahé úpravy telný. Důvodem je jeho dostupnost, spolehlivost,
(antistatická podlaha, barytové omítky atd.) a jednoduchost a samozřejmě nízká cena (oproti
stávající rentgenový přístroj a zařízení rozprodali. např. CT) a oproti CT nízká dávka ozáření.
Obyvatelé města tak zůstali bez důležité služby,
jakou rentgen bezesporu je. Náš rentgen tím tedy Dalším osloveným byl MUDr. Jiří Hernych
začali využívat kromě plicního i chirurgové, ORL,
ortopedi, rehabilitační, neurolog, revmatolog a Pane doktore, provozujete v Lovosicích chivšichni obvodní lékaři nejen z Lovosic, ale i z při- rurgickou ambulanci. Potřebujete k vaší práci
lehlých vesnic. Bylo nutno přijmout dalšího RTG primárně rentgen?
lékaře a RTG laborantku, protože přibylo hodně Rentgen je pro chirurgii velmi důležitý. Odhaduji
snímků oproti předešlým letům. V důsledku navy- 1 - 2 snímky denně. Číslo se zdá malé, ale pacienti
šujícího se počtu pacientů samozřejmě došlo k se naučili, pokud předpokládají RTG vyšetření, že
opotřebení dosavadního zařízení po dr. Jenšov- jdou k dr. Dvořákovi, který ho měl u ordinace.
ském a postupem času se stalo nevyhovujícím a
značně poruchovým. Bylo nutno ho v roce 2016 Kolik pacientů asi odesíláte na toto vyšetření?
kompletně vyměnit - jak digitizér, tak rentgen. I Ročně cca 300 - 500 RTG vyšetření.
přesto, že je rentgen plně funkční, od 1. 1. 2021
ho již nelze používat vzhledem k nové vyhlášce o Před lety byla v Lovosicích velká diskuse o
radiační ochraně, kdy od 1. 1. 2021 je povinnost zachování pohotovosti, která zde léta fungopoužívat expoziční automatiku, to by pro nás vala - máte pocit, že tu chybí?
představovalo koupit celý nový rentgen, což je Pohotovost nechybí, lidi si prostě zavolají RZP.
pro nás finančně neúnosné. Již za dr. Jenšovské- Myslím, že to zneužívají. Dnes prakticky každá
ho a poté i za nás byl provoz rentgenu dotován z rodina má auto a neměl by být problém si zajet
ostatních našich aktivit (zejména z plicního), což do nemocnice, ale zavolat RZP je zkrátka jednodušší.
není dlouhodobě únosné.
V čem je v dnešní době diagnostiky CT, magnetické rezonance, PET, ultrazvuku atp. RTG
tak důležitý?
Rentgen má stále nezastupitelné místo ve spektru vyšetřovacích metod. Většinou je dostupný,
tím teď nemyslím Lovosice, vyšetření je provedeno týž den - nemusí se na něj objednávat a je to
levné vyšetření. A to je právě asi nyní problém
RTG pracoviště Lovosice, že jim pojišťovna moc
nedá. Dnešní RTG přístroje jsou bezpečné, minimální radiační zátěž, je výtěžné při diagnostice
úrazů, nebo z hlediska degenerativních onemocPotřebujete vy primárně pro svou práci rent- nění - artrózy.
gen?
Jako plicní lékaři ke své práci rentgen rozhodně Zdravotní péči a její dosažitelnost zajišťuje
potřebujeme, k diagnostice např. zápalů plic či stát pomocí poskytovatelů - lékařů, nemocnic.
plicních nádorů je nezbytný. Nutno však zmí- Myslíte, že v ORP Lovosice by měl rentgen být,
nit nezastupitelnost RTG vyšetření u onemocnění když je v Litoměřicích nemocnice?
skeletu - ortopedi a chirurgové, zejména trauma- Rentgen by v Lovosicích měl být. Bohužel, jak
tologové, se bez radiologie neobejdou. Po zrušení jsem uvedl, je rentgenové vyšetření finančně podnašeho radiologického pracoviště pacienti s úrazy hodnoceno, takže pojišťovny málo platí. Provoz je
jezdí rovnou do nemocnic (které jsou již tak přetí- drahý, navíc je nutno dodržet mnohdy nesmyslné
ženy kvůli onemocnění COVID-19) kvůli dostup- normy stran radiace, provozních místností, hygienému RTG a následně vyžadují chirurgické vyšet- ny…
Pokračování na straně 7
ření přímo v nemocnici, čímž dochází k dalšímu
Kolik pacientů ročně RTG využilo? (Ptám se,
neboť sama jsem za 40 let využila RTG 2x poprvé při povinném snímkování ze štítu a
podruhé při zánětu dutin.) Víme, že dnes
téměř každý zubař má RTG. Co všechno bylo
možné na vašem pracovišti rentgenovat?
Počet generovaných snímků na našem pracovišti
za rok 2019 byl 5799. Z toho nejvíc snímků (1670)
bylo kostí a kloubů končetin, pak hrudníku a pravého boku (1531) nebo 662 snímků prstů a záprstních kůstek ruky nebo nohy.
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Dokončení ze strany 6
Posledním z dotázaných byl člen
představenstva Krajské zdravotní,
a.s. MUDr. Ondřej Štěrba.
Technický vývoj jde dopředu
mílovými kroky, v čem je RTG v
dnešní době diagnostiky ultrazvukem, CT, PET, magnetické rezonance a dalších tak důležitý?
I v dnešní době překotného rozvoje zobrazovacích metod je řada
původních starších, tzv. klasických
metod, nadále přínosná v diagnóze
určitých onemocnění, mimo jiné i
plicních a kardiovaskulárních. Důvodem je jejich dostupnost, spolehlivost ověřená desetiletími, žádoucí
jednoduchost a velká výpovědní
hodnota ve vztahu k tomu, co potřebujeme diagnostikovat a přesněji
určit. Naopak některé RTG metody
se již prakticky nepoužívají, protože
byly jednoznačně ve všech aspektech překonány. To je například
dříve často prováděný rentgen žaludku, který byl téměř 100% nahrazen endoskopií.
RTG patří mezi diagnostickými
metodami (vzdor vysoké pořizovací ceně) k velmi levným. Proč
jsou úhrady od pojišťoven tak
nízké?
To je spíše otázka na ty instituce,
které o tom rozhodly, tedy zdravotní
pojišťovny, resp. ministerstvo zdravotnictví. Obecně může být vysvětlením to, že jsou a musí být logicky
omezené finance v úhradových
mechanismech a novější metody
jsou a opět ve zobecnění celkovým
přínosem, pořizovací cena těchto
nových přístrojů je vyšší, stejně jako
servisní náklady. I když postupem
času mnohdy roste cena i servis
klasických RTG přístrojů, včetně
finančních nároků na zpřísněné
podmínky jejich provozování.
Zdravotní péči a její dosažitelnost zajišťuje stát pomocí poskytovatelů - lékařů, nemocnic. Je
nějak stanovena dojezdová vzdálenost - třeba pro odborné vyšetření?

V krátkosti, ano, je garance
(ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi a zdravotními pojišťovnami) jak vzdáleností - to se týká spíše
akutní neodkladné péče a péče
primární (praktičtí lékaři), tak i dostupnosti časové, interval, do kdy by
mělo dané vyšetření proběhnout například preventivní koloskopie do
max. 3 měsíců.
Když se díváme do mapy na RTG
pracoviště či nemocnice, tak krom
Litoměřic je až v Ústí, pak Bílině,
Roudnici, Lounech. To je vše více
jak 25 km.
V okrese Litoměřice je největším
poskytovatelem zdravotní péče Nemocnice Litoměřice, která disponuje
i největším RTG komplementem,
dále privátní Podřipská nemocnice v
Roudnici n. L. a RTG pracoviště v
Lovosicích, v rámci plicní a interní
ambulance v Terezínské ulici; provoz
RTG v tomto zdravotnickém zařízení
bude zcela jistě nějakým způsobem
podpořen ve spolupráci s Ústeckým
krajem, kdy se celé záležitosti od
počátku svého mandátu osobně
věnuje hejtman Jan Schiller, dále
podporou Krajské zdravotní, a.s. a v
neposlední řadě města Lovosic.
V Litoměřicích RTG je a je primárně využíván pro potřeby nemocnice. Nebude se v případě
neobnovení RTG v Lovosicích
dlouho čekat na vyšetření?
RTG komplement litoměřické nemocnice stejně jako ostatní pracoviště této nemocnice budou od 1. 4.
2021 integrální součásti holdingu
nemocnice a zdravotnických zařízení
KZ, a.s., jednoho z největších poskytovatelů zdravotní péče v zemi, potažmo ve střední Evropě, takže lze
předpokládat komplexnější zajištění
provozu RTG oddělení s těsnější
vazbou na RTG kliniku Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem a prolínáním s dalšími pracovišti celého
tohoto zdravotnického komplexu. Je
tedy reálným předpokladem, že
čekací lhůty i nadále nenaruší diagnostický ani léčebný proces u nikoho z nás.
(rys)

Technické služby města nával
sněhu nezaskočil

Plán zájezdů, lázeňských a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2021
23. 5. - 30. 5. 2021 Luhačovice - 7 500,Pobyt v hotelu, plná penze, 2x vstup do bazénu, možnost procedur
s 10% slevou, zájezd, doprava.
20. 6. - 26. 6. 2021 Doksy - 5 500,Pobyt v hotelu, plná penze, zájezd, doprava.

14. 8. - 21. 8. 2021 Soběšice u Sušice - 6 700,Pobyt v hotelu, plná penze, volný vstup do bazénu, možnost procedur,
zájezdy, doprava.
5. 9. - 12. 9. 2021 Zvíkovské Podhradí - 6 700,Pobyt v hotelu, plná penze, volný vstup do bazénu, filmové večery,
taneční večer, zájezd, doprava.

Výlety:
4. 6. 2021 Národní muzeum Praha - 400,18. 9. 2021 Jablonné v Podještědí a Ploskovice - 400,-

Přihlášky přijímáme v kanceláři STP Lovosice od 1. 1. 2021
Vždy v úterý od 9 do 12 hodin. Výbor STP Lovosice

březen 2021

Díky mínusovým teplotám a přívalům sněhu, kterým jsme v našich zeměpisných šířkách již v podstatě odvykli, se v mnohých městech téměř zastavil život. Technické služby města Lovosice však neúnavně pracovaly na
úklidu města. Ve čtvrtek 11.2. byla povolána noční směna, kdy se odklízel
nahrnutý zmrzlý sníh z hlavního průtahu města, kde se nedalo zaparkovat. Za tuto směnu se pracovníkům Technických služeb města podařilo
odklidit více jak 80 tun sněhu. Chodníky a silnice tak byly po projetí radlicí schůdné a sjízdné. Došlo i na shazování sněhu a rampouchů ze střech,
aby nedošlo k ohrožení chodců.
(rys, foto TSML)

Oslava MDŽ se v březnu nekoná, bude náhradní
Pravidelná oslava Mezinárodního
dne žen plánovaná na 5. března,
kterou již tradičně organizuje v LOVO Divadle KSČM a ANO, letos kvůli
situaci kolem COVID-19 neproběhne. Protipandemická opatření, která
stále neumožňují normální fungová-

ní, pořádání kulturních akcí, jakož i
shromáždění většího počtu osob,
jsou stále v platnosti. Organizátoři
však jsou rozhodnuti, jakmile to
situace dovolí, uspořádat akci náhradní, aby ženám tento deficit vynahradili.
KSČM a ANO
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Výuka v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Amicus
Od jara 2021 probíhá v našem Nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež Amicus (NZDM) výuka
pro děti, které nemají možnost připojení z domova, nebo rodina nevlastní zařízení, přes které se lze
připojit. Každý den se účastní cca 10 až 12 dětí.
Samozřejmostí je dodržování hygienických a dalších pravidel spojených se situací COVID-19. Jsme
rádi, že v této době můžeme podpořit děti a
usnadnit jim přístup ke vzdělávání. Zeptali jsme se
Mgr. Aleny Ptáčkové, která pracuje jako zástupkyně ředitelky na ZŠ A. Baráka, a pracovnic nízkoprahového centra paní Anny Rysové a Karolíny Dejmlové na jejich zkušenosti a postřehy s výukou
v současných nelehkých podmínkách.
Mgr. Alena Ptáčková
Máte přehled o tom, kolik dětí ze ZŠ A. Baráka se účastní distanční výuky z NZDM?
Nabídku od zařízení pro děti a mládež Amicus
využívá pravidelně kolem tří našich žáků. Nepravidelně minimálně další tři.
Vnímáte rozdíl mezi výukou z domova a z
NZDM?
Děti, které služby využívají, rozhodně nemají
možnost připojení z domova. Nemají potřebné
technické vybavení, které by sice škola mohla
zapůjčit, ale i přes to by žáci neměli internetové
připojení. Takto se mohou účastnit online hodin,
mají funkční kameru i mikrofon. Vidí a jsou alespoň tak v kontaktu se spolužáky a učiteli.
Jaké největší nedostatky má podle Vás
distanční výuka?
Distanční výuka není jen o technickém vybavení.
Často se děti potřebují naučit, jak si uspořádat
úkoly, jak se připravit na hodiny. Z části toto lze ve
škole řešit individuálními konzultacemi, kdy je žák
ve škole připojen online a má u sebe pedagogického pracovníka, který dohlíží a popř. dovysvětluje
látku. To samé nabízí zařízení Amicus. Žák se zde
může obrátit na pracovníka, popř. zkonzultovat
nějaký problém.
Víte, kolik rodin nebo dětí mělo na začátku
distanční výuky problémy s účastí (z důvodu
absence PC v rodině, atd.)?
Větší problémy s technikou a připojením byly při
jarní distanční výuce 2020, během zahájení
distanční výuky v říjnu se situace zlepšila. Avšak
řada dětí je připojena přes telefon, který neumožňuje využít naplno všechny možnosti MS Teams.
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Jsou to hlavně žáci, kteří potřebují dohled dospě- dětí, které se od nás připojují, by jinou možnost
lého.
neměla.
Domníváme se, že jsme pro děti oporou, pokud
nastanou technické potíže nebo si dítě neví s
Pracovnice NZDM AMICUS
něčím během výuky rady. Doma by byly bohužel
třeba samy a nevěděly si rady. Společně můžeme
Jak zvládáte organizaci distanční výuky?
Nastalá situace změnila chod služby, čemuž jsme nastalé potíže konzultovat a ihned řešit.
museli přizpůsobit prostory, provozní dobu atd. Kolik dětí se účastní online výuky?
Každopádně jsme rádi, že můžeme děti podpořit a V průměru 10 – 12 dětí.
umožnit jim snazší přístup k online vyučování. Jedná se spíše o děti z 1. stupně nebo z 2.
Především poskytujeme dětem „technické záze- stupně?
Cca 70 % první stupeň a 30 % stupeň druhý.
mí“, kdy mají možnost připojit se u nás díky WIFI.
Zvládají se děti soustředit na výuku ve vašem Kolik dětí se může účastnit online výuky ve
stejnou dobu (kvůli PC, WIFI)?
prostředí?
Trošku se potýkáme s překážkou, co se týče Najednou jsme schopni k výuce zajistit 10 dětí.
soustředění dětí. Děti jsou od sebe podle možnos- Pokud přijde dětí více, jsou společně na jednom
tí a hygienických předpisů odděleny, ale některé zařízení (pokud se jedná o stejnou třídu).
z nich rozptyluje přítomnost dalších v místnosti. Dochází děti pravidelně?
Farní charita Lovosice
Na druhou stranu si myslíme, že nejméně polovina Více méně ano.
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Rozhovor

Hynek Veselý o organizaci Hrady Českého středohoří
Před několika lety byla v sále staré radnice uspořádána úžasná výstava fortifikačních systémů hradů Českého středohoří. Výstavu obsahující
jak popisné bannery, tak 3D modely i modely tzv. hmotové, uskutečnil spolek Hrady Českého středohoří, který nalezl možnosti stálé expozice
v Třebenicích. Spolek je velmi aktivní a s neutuchající energií pracuje na záchraně chátrajících památek. Zeptali jsme se jeho předsedy
Ing. Hynka Veselého na několik otázek z hlediska náplně a fungování.

Pane inženýre, přibližte prosím čtenářům
činnost vaší organizace.
Hrady Českého středohoří jsou organizací založenou v roce 2009, která se zaměřuje na výzkumy,
propagaci a popularizaci vybraných hradů, eventuálně jiných nemovitých památek v Českém středohoří, a v některých případech i na jejich stavební obnovu a revitalizaci. Cílem je uchování určitých
kulturních a historických hodnot pro další generace a posílení turistiky a cestovního ruchu v oblasti.
Náš dlouhodobý záměr nese odpovídající název –
„České středohoří – země hradů“.
Naše krajina je skutečně zemí hradů – pomalu
v každé vsi je zámeček, tvrz nebo aspoň hospodářský dvůr. Neuvažovali jste rozšířit vaše působení i na jiné památky než hrady?
S ohledem na velkou náročnost na všechny typy
zdrojů, vyplývající z už tak velkého rozsahu našeho
záměru, bylo nutné se jakémukoliv takovému
pokušení rozhodně ubránit. Záměr nicméně v
rámci marketingu a propagace počítá s kooperací
i s jinými subjekty, čímž i některé další památky a
zajímavosti nepřímo zahrne.
Dle jakých ukazatelů vybíráte objekty, které
chcete revitalizovat?
Soupis objektů zařazených do dlouhodobého
revitalizačního záměru vzešel z analýzy všech takovýchto památek v oblasti Českého středohoří,
která byla provedena v roce 2009. Vycházelo se
tehdy přitom z kritérií jejich atraktivity pro veřejnost, historické a památkové hodnoty a proveditelnosti stavebních a sanačních prací.
Spolupracujete tedy i s např. památkovou
péčí ORP či archeology?
Tuto otázku nelze – i s ohledem na podmínky,
které nám jako rámec některých našich aktivit
vymezuje zákon – zodpovědět jinak než kladně. Ba
co víc, Hrady Českého středohoří jsou již od svého
založení v roce 2009 koncipovány tak, aby jejich
aktivity jednak uspokojovaly široký veřejný zájem,
jednak splňovaly určitý standard odbornosti, která
je pro vykonávání této činnosti nezbytná. Prvního
se dosahuje zejména členstvím měst a obcí ve
spolku (naším největším municipálním členem je
město Lovosice), druhého zastoupením odborníků
s kvalifikacemi, které jste zmínila ve své otázce.
Před pár lety měl váš spolek v lovosické staré
radnici krásnou výstavu o fortifikačních systémech hradů středohoří – expozice hradů existuje v Třebenicích, mohla by podobná expozice
vzniknout v Lovosicích?
Vaše kladná vzpomínka na výstavu „České středohoří – země hradů“, která se v Lovosicích konala
už v roce 2014, nás těší a je pravdou, že bychom
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na tuto už dosti vzdálenou akci ve spolupráci s
městem rádi navázali i nějakým trvalejším způsobem. Projekt, na který se tážete, je ale teprve ve
fázi jednání, a nebylo by z mé strany proto příliš
seriózní říkat k němu v tuto chvíli něco více.
Trochu se obávám, že když budeme mít
všechny hrádky a zříceniny opravené a všude
se bude vybírat vstupné, ztratí naše krajina
kousek ze své tajuplnosti – nebude již co objevovat a čím být při výletě v našich lesích překvapen. Osobně jsem to již zažila před lety, kdy
jsme chtěli s kamarády přespat na Hazmburku
a našli zavřenou hradní bránu. Nesměřujeme v
ČR k takovému výsledku?
V České republice bývalo přes pět set hradů
(toto číslo je pouze přibližné, protože hranice mezi
hradem, tvrzí a zámkem je neostrá), z nichž by,
čistě teoreticky vzato, se mohlo okolo tří set nacházet v takovém stavu, aby se na nich mohl někdo pokoušet něco „opravovat“ – použiji-li tento
ne úplně ideální termín. Pokud bychom předpokládali, že se do nějakého stabilizovaného stavu
uvede v průměru jeden objekt ročně – což ani v
současné době, která je, s ohledem na možnost
čerpání dotací, v delším časovém úseku mimořádná, nepozorujeme – a žádný se už nevrátí na cestu
chátrání (což v delším časovém úseku také není
zrovna pravděpodobné), pak bychom k dosažení
onoho stavu, kterého se obáváte, potřebovali asi

300 let. Soudím však, že v praxi se mnohem spíše
než toho, že bychom měli všechny tyto památky
opravené, můžeme obávat jejich dalšího chátrání a
postupného zanikání.
Několik let jste se intenzivně věnovali hradu
Kalich nad Třebušínem. Řekla bych dokonce, že
nemůžeme hovořit o revitalizaci ani záchraně
této památky, ale o jejím doslova vyrvání ze
zkázy, která postupně čeká každou neudržovanou památku. Jaké plány (pokud chcete prozradit) máte do budoucna?
Dlouhodobý záměr spolku je daný, dalece přesahující délku jednoho lidského života. V současnosti pracujeme především na finalizaci projektů rozpracovaných, z nichž největším je ten, který jste
zmínila – stavební zajištění a revitalizace Žižkova
hradu Kalicha. Projektem podobného charakteru,
byť výrazně jednodušším, je konzervace zříceniny
hradu Oparno, na čemž pracujeme v úzké součinnosti s naším členem a současně vlastníkem památky, obcí Velemín. Stavební práce měly být – po
několika letech příprav – zahájeny už v loňském
roce, pandemie koronaviru to však zmařila. I tato
jedna událost názorně ukazuje, že při předpovědích toho, co se z našeho dlouhodobého záměru
podaří kdy zrealizovat, musíme být opatrní a realističtí.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů ve
vaší záslužné činnosti.
(rys, foto Zdeněk Kolář)
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Farní charita

Farní charita informuje...

základní školy a má diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnu, podnětovou a citovou deprivaci a žije u
pěstounů. Příspěvek by využili na
nákup speciálního kočárku, kterým
vozí dítě do školy. Druhé dítě – chodí
do 1. třídy základní školy a má diagnostikováno exomfalos (výhřez
pupečníku, porucha uzavření přední
stěny břišní), je léčeno na endokrinologii, gastroenterologii, neurologii,
kardiologii, dochází také na logopedii
a do ambulance klinické psychologie.
Příspěvek by využili na úhradu rehabilitace a terapie. Snažíme se pro
každé z výše uvedených dětí vybrat
10 000,- Kč, které bychom jim mohli
darovat. Doufáme, že se nám částku
Mgr. Andrea Urban Ludwigová, DiS. povede ještě vybrat přes ONLINE
kasičku a budeme je moci podpořit
v plné výši.
Děkujeme všem dárcům, že přispěli
a zároveň svým darem pomáhají
potřebným. Bližší informace na
www.fchlovosice.cz

Jaká je situace v STD?
Naše sociálně terapeutické dílny
jsou stále v provozu. Samozřejmostí
je dodržování hygienických a dalších
pravidel v návaznosti na situaci spojenou s COVID-19. Uživatelé mohou
po domluvě navštěvovat dílny po
jednom. Na základě těchto požadavků tvoříme každý týden harmonogram jednotlivých návštěv. Jsme rádi,
že i v této nelehké době se můžeme
sejít a podpořit sociální adaptaci
našich uživatelů. Zároveň se musíme
pochlubit tím, že i za současné situace nás vyhledávají zástupci klientů
z domácí péče. Moc si toho vážíme a
za dílny všem přejeme především
pevné nervy.

me s vámi vaši životní situaci, sepíšeme s vámi žádost, a pokud doložíte
vše, co je třeba, můžete být podpořeni částkou až 20.000,- Kč formou
darovací smlouvy. Sbírka se nevztahuje na splácení dluhů! Zadluženým
lidem se může poskytnout finanční
pomoc pouze na zajištění základních
životních potřeb, na základní zajištění
chodu domácnosti, pokud se vyčerpají jakékoliv jiné možnosti. Příspěvky
budou poskytovány do vyčerpání
finančního obnosu sbírky. Žádost
není nároková – je posuzována komisí Diecézní charity Litoměřice, která
rozhoduje o přidělení či zamítnutí
příspěvku. Sepisování žádostí bude

probíhat každé úterý v době 13:00 15:00 hodin na adrese Dům Panny
Marie Pomocné, Karla Maličkého
418/2, Lovosice. Je nutné se předem
telefonicky objednat! V případě, že
máte zájem využít tuto nabídku pomoci – volejte: +420 777 077 768 (PO
– PÁ 8:00 – 15:30 hod.) k domluvení
termínu osobní schůzky a bližších
informací. Pracovník FCH Lovosice si
od vás může na základě sepisování
žádosti vyžádat doklady / potvrzení,
které jsou důležitými podklady pro
sepisování žádosti a možnosti čerpání příspěvku ze sbírky. Nebojte se
zavolat, možná právě pro vás máme
řešení.
Petr Urban

Petr Urban, koordinátor sbírky

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021
Jak už jsme v minulém čísle slíbili,
přinášíme výsledky Tříkrálové sbírky
ze statických kasiček, které byly umístěny na veřejně přístupných místech.
OÚ Čížkovice 3 884,- Kč, OÚ Lhotka
nad Labem 885,- Kč, OÚ Lukavec
1 883,- Kč, OÚ Malé Žernoseky 899,Kč, MěÚ Libochovice – Poplze 700,Kč, Pošta Partner Sulejovice 1 330,Kč, OÚ Třebívlice 806,- Kč, OÚ a Pošta Partner Velemín 1 190,- Kč, Lovosice 5 453,- Kč. Celkový výtěžek sbírky
je 18 926,- Kč. Tříkrálová sbírka pokračuje dál, až do 30. 4. 2021 ONLINE
formou. Přispět se dá přes virtuální
kasičku na internetových stránkách
www.trikralovasbirka.cz se zadáním
příjemce příspěvku – Farní charita
Lovosice dle PSČ nebo názvu, nebo
převodem na účet 66008822/0800
s variabilním symbolem 7770416,
případně pomocí QR kódu přes chytrý telefon a aplikaci mobilní banky.
Z výtěžku bychom rádi podpořili dvě
děti: první dítě – chodí do 2. třídy

Nabízíme možnost čerpání příspěvku ze sbírky Charity ČR – Na
vlně pomoci proti bezmoci
Ocitli jste se v důsledku pandemie
COVID-19 v tíživé životní situaci?
Přišli jste o práci nebo o příjmy? Nemáte na nájem, energii nebo potraviny? Musíte přemýšlet nad tím, co
zaplatit a co ne? Podnikáte a vlivem
uzavření provozovny nemáte na
zaplacení nájmu? Neváhejte a ozvěte
se nám, vyslechneme vás a probere-

Vernisáž bude, jak to situace dovolí
V novém roce 2021 pomyslně otevírá LOVO Galerie výstavou Milana Junka.
Tento mladý umělec, jehož život by vydal minimálně na dramatický román,
vystavuje v LOVO Galerii fotografie odkazující na II. světovou válku. Je to jiná
tématika, než je u něho běžné. Těžiště jeho tvorby jsou především akty. Bývá
také přirovnáván k Robertu Vanovi, ale jak sám říká, v životě i umění je každý
sám za sebe, tak proč se stále srovnávat.
Fotografie, které přivezl, mají doslova tísnivou atmosféru, trochu mohou
připomínat ferrotypie, což jim dodává nesmírnou dávku sugestivity a autentičnosti. Milan Junek si za krátký čas (profesionálně se fotografování věnuje
cca 10 let) vytvořil charakteristický rukopis. To je jistě i důvodem, že jeho
tvorba prvně zaznamenala úspěch v USA a pravidelně se právě ve státech
umisťují Junkovy fotografie na předních místech. Jeho tvorbu ocenil například americký magazín Advocate (z šedesáti publikovaných Junkových foto- České republice se stal v roce 2017 za sociální dokument v soutěži Photo
grafií zařadil jednu i mezi 80 nejlepších fotografií na světě pro rok 2018) Open absolutním vítězem. Jakmile se pandemická nařízení rozvolní, bude
(rys, foto rys)
nebo prestižní magazín LOEV, který vychází v mnoha evropských zemích. V uspořádána vernisáž za účasti autora.
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Sport / Městská policie

Lovosice budou hostit mistrovství
ČR v silniční cyklistice mládeže

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
od 16. ledna do 15. února
Porušení nařízení v době nouzového stavu
Také v tomto období lovosické strážníky výrazně zaměstnávala nepřizpůsobivá osoba z Horního Litvínova. Více než v deseti případech opakovaně
porušovala nařízení v rámci krizových opatření, znečišťovala veřejné prostředí, dále v jedné z provozoven poplivala pracovníky prodejny a v jedné
z provozoven se vymočila uvnitř prodejny u jednoho z regálů se zbožím
určeným k prodeji. Porušení nařízení v době nouzového stavu strážníci
řešili i v dalších několika případech.
Ohrožování osádky vozidla záchranné služby
17. 1. v 18.45 hodin jsme u nádraží ČD žst. Lovosice prováděli úkony u
agresivní osoby, která poškozovala cizí majetek a následně ohrožovala
pracovníky záchranné služby. Osoba byla za použití donucovacích prostředků převezena do nemocnice v Litoměřicích.
Poškození motorového vozidla
21. 1. a 14. 2. jsme prováděli úkony k úmyslnému poškození vozidla zn.
Honda zaparkovaného v ulici Žižkova, resp. vozidla Škoda zaparkovaného
v ulici 28. října.
Poskytnutí pomoci
24. 1. v 0.05 hodin jsme na žádost z domu s pečovatelskou službou v ulici
28. října poskytovali pomoc obyvatelce domu, která upadla na zem a nemohla sama vstát. O čtyři dny později v 16.40 hodin jsme poskytovali pomoc paní, která venku upadla na zem. Byla převezena do místa bydliště a
předána rodinnému příslušníkovi.

V lednu 2019 se dalo dohromady
šest nadšenců cyklistiky, kteří se
rozhodli založit cyklistický klub s
cílem vrátit špičkovou cyklistiku do
Lovosic. Takto vznikl CK JH Lovosice,
z.s., který se zaměřil nejen na sport
jako takový, ale je současně vzpomínkou a pokračovatelem práce
zakladatele lovosické cyklistiky pana
Jaroslava Harvánka st.
Již v prvním roce existence se nám
podařilo uspořádat Kritérium nadějí.
Vzhledem k úspěšnosti I. ročníku byl
náš klub v následujícím roce pověřen
Českým svazem cyklistiky uspořádat
v rámci Českého poháru v silniční
cyklistice mládeže taktéž závod pro
muže Elite / U23. V letošním roce
budeme pořádat nejen III. ročník
Kritéria nadějí, ale hlavně mistrovství
České republiky v silniční cyklistice
mládeže. Toto mistrovství bude rozděleno do dvou závodů - časovka
jednotlivců a silniční závod s hromadným startem. Oba dva mistrov-

ské závody proběhnou ve dnech
9. - 11. července 2021. Časovka jednotlivců se pojede v areálu kanálu
v Račicích a silniční závod s hromadným startem v okolí města Lovosic,
kdy start i cíl bude situován na Václavské náměstí. A bude to poprvé
v historii Lovosic, kdy převezmou
vítězové dresy mistra České republiky v našem městě.
Pořádání silničního Kritéria nadějí,
ale hlavně pak mistrovství České
republiky v silniční cyklistice je náročné nejen organizačně, ale především finančně. Právě proto nemůžeme opomenout velký podíl města
Lovosice, bez kterého by nešly tyto
závody organizovat. CK JH Lovosice,
z.s. by chtělo tímto poděkovat našemu generálnímu partnerovi a především pak panu Dianovi, Šumovi a
všem členům rady a zastupitelům
města Lovosic, bez kterých by se
výše uvedené akce nepodařilo uskutečnit.
CK JH Lovosice, z.s.

Karatisté zabodovali v on-line turnaji
Ústecký SKR SPORT UNION karate
se i v této nelehké době zapojuje
do světových soutěžních klání. 20
členů ústecko/lovosického Shotokanu se zúčastnilo mezinárodního
on-line turnaje v karate všech věkových kategorií - Czech Open 2021.
Po odeslání natočených cvičení
sestav kata byly tyto posuzovány
týmem mezinárodních rozhodčích
z Indonésie, Rumunska, Indie, Norska, Ruska, Arménie a České republiky. Ti zastupovali účastnické země
turnaje. Měli nelehký úkol posoudit
na 800 soutěžních snímků.
V bojových sestavách kata a jednotlivých věkových kategoriích
uspěla, díky dokonalé prezentaci,
řada českých závodníků.
Ze SPORT UNIONU se těšili z prvenství: Anežka Čepičková (kat. 7 9. kyu), Adéla Čepičková (Cadets),
Klementina Nývltová (kat. 4. - 6.
kyu) a Josef Rajchert (Masters +60).
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Druhá místa vybojovali: Nela Červená, Sylvie Kokhanina, Ján Čačaný a
Štěpán Mička. S bronzy dále uspěli:
Adéla Konůpková, Simone Otranto,
Patrik Voves, Josef Rajchert (categorie Masters - sestavy mimo DOJO).
Mezi bodovaná 4. místa se v této
světové konkurenci probojovali K.
Čmejlová, P. Vaisová a M. Pavel (17
soutěžících). Další místa hodna
obdivu světové konkurence mládeže (5. - 8. místo) získali M. Kendík,
P. Peterka, J. Růžička a M. Kučera.
„V této složité době a nemožnosti
plného tréninku naši cvičenci podali
maximální výkon, a to tzv. na první
dobrou. Sestavy kata jsme z časových důvodů natáčeli pouze jednou
(nevybírali jsme nejlepší z několika
snímků). Pojali jsme to jako silnou
výzvu k naší činnosti. Uspěli jsme,“
uvedl Josef Rajchert, šéftrenér klubu.
Josef Rajchert

Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
20. 1. v 14.45 hodin jsme v ulici Zámecká řešili ukládání odpadu mimo
vyhrazená místa.
Vloupání do zahradního domku
25. 1. v 13.30 hodin jsme řešili vloupání do zahradního domku v kolonii u
Lovochemie. Pro podezření ze spáchání trestného činu si případ převzala
Policie ČR.
Fyzické a verbální napadání na nádraží
26. 1. v 13.35 hodin jsme na nádraží ČD žst. Lovosice řešili fyzické a verbální napadání mezi dvěma osobami.
Usměrňování provozu
29. 1. jsme v době od 12 do 13.50 hodin na žádost Policie ČR usměrňovali
z důvodu dopravní nehody provoz na silnici I/30 u kruhového objezdu u
Lidlu.
Rušení nočního klidu
29. 1. v 23.05 hodin jsme řešili rušení nočního klidu v ulici Wolkerova.
Vyrozumění majitele vozidla
30. 1. v 7.15 hodin jsme vyrozuměli majitele vozidla tov. značky Škoda,
které bylo zaparkováno v ulici 8. května a mělo otevřený kufr. Majitel si
vozidlo zajistil.
Narušení občanského soužití
3. 2. v 18 hodin jsme v bytovém domu v ulici Wolkerova řešili narušování
občanského soužití mezi nájemníky bytů.
Krádež v Penny marketu
9. 2. v 11.20 hodin jsme řešili udělením pokuty krádež zboží z Penny marketu.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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Školy

Úspěšné pololetí na ZŠ Sady pionýrů

Gymnazista z Lovosic je vítězem
krajské středoškolské fyziky

Výtečným způsobem se etabloval v
nedávném krajském kole letošního
ročníku tradiční vědomostní Fyzikální olympiády maturant lovosického
gymnázia Michal Žáček (třída 4. A),
který uvedené regionální klání vyhrál, a jako úspěšný řešitel se tak
zároveň kvalifikoval do ústředního
celostátního finále této bezesporu
náročné a svými požadavky na znalosti zároveň i obsáhlé školní soutěŠkolní rok 2020/21 jsme zahájili s
radostí a optimismem. Děti byly po
prázdninách natěšené na kamarády,
čekaly nás oslavy 130. výročí založení školy. Bohužel od října se opět
potýkáme s distanční výukou. S dětmi se od října vidíme pouze přes
monitory počítačů.
1. pololetí školního roku skončilo a
vysvědčení ze školy si odnášeli pouze žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci se
museli spokojit pouze s jeho elektronickou verzí.
Vzhledem k náročnosti distanční
výuky pro žáky a jejich rodiče, kdy
dochází k rozvíjení zcela odlišných
kompetencí než při běžné výuce ve
škole, jsme přistoupili k tomu, že
jsme každého žáka za jeho práci
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hodnotili 2x. Známkami a slovním
hodnocením. Každý žák se o sobě
dozvěděl, co je jeho prioritou, co
zvládá, co musí zlepšit. Učitelé mu
poděkovali za jeho přístup a zodpovědnost ke vzdělávání.
Zpracování slovního hodnocení při
distanční výuce byla velmi náročná
práce, ale věřme, že se do budoucna
vyplatí.
Začínáme druhé pololetí školního
roku. Všem žákům držím palce, aby
jejich výsledky byly takové, jaké si
přejí. Kolegům učitelům děkuji za
náročnou práci a přeji dále hodně
pohody a úsměvů.
Rodičům děkuji za spolupráci a za
podporu.
Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka

že. „Na blížící ústřední kolo se těším,
stejně jako předchozí se však uskuteční patrně pouze dálkově online
distančním způsobem," uvedl k tomu šikovný gymnazista. „I od nás
zamířila k Michalovi velká gratulace.
Jsme na něho velmi hrdí, je to pro
studenta samotného i pro nás jako
školu velmi dobrá prezentace," doplnil ředitel školy Marek Bušek.
Gymnázium

Lovosičtí gymnazisté jsou aktivně online
v mezinárodním programu ERASMUS+

Lovosické gymnázium, které má s
mezinárodní spoluprací s různými
středními školami z celé Evropy
historicky dlouholeté zkušenosti, je
aktuálně nuceno pracovat hned ve
dvou dílčích projektech v rámci mezinárodního prestižního programu
ERASMUS+ pouze distančně.
„Tradiční výjezdy studentů, tzv.
mobility, nyní realizovatelné nejsou,
proto jsme nuceni uskutečňovat dílčí
práce na projektech s našimi partnery online. Právě v tomto týdnu se
uskutečnilo jedno takové společné
pracovní setkání studentů z Česka,
Švédska, Portugalska, Itálie a Francie.
Témata schůzky byla přitom velmi
aktuální - vliv pandemie na školství,
společnost, osobnost mladého člo-

věka i státní ekonomiky. Jednacím
jazykem je logicky angličtina a mladí
Evropané si tvůrčí atmosféru i přínos
jednání velmi pochvalovali, další
mobility budou pokračovat. Nicméně všechny zároveň velmi mrzelo, že
se zatím nemohou někde osobně
setkat," uvedl k tomu ředitel gymnázia Marek Bušek.
Program ERASMUS není jedinou
přeshraniční aktivitou lovosických
středoškoláků, gymnázium udržuje
navzdory opatřením a nemožnosti
cestovat nadále čilý kontakt i s partnerskými německými školami z Bavorska a Saska. A aktuální je i komunikace se školáky z italského regionu
Trentino v hodinách anglického
jazyka.
Gymnázium

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Inzerce

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
(ceny bez DPH)

Celá strana: 7000 Kč, 1/2 strany: 3500 Kč,
1/4 strany: 1750 Kč, 1/8 strany: 875 Kč
Lovosický dnešek vychází jednou měsíčně
v nákladu 5000 výtisků a je distribuován
zdarma do všech lovosických domácností
a na radnice či infocentra v okolních obcích.
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Seriál

Městské noviny v Lovosicích, 2. díl: Další místní tiskoviny po roce 1989
Kdyby spokojenost obyvatelstva závisela jen na množství vydávaných informačních zdrojů, pak by si občané našeho města opravdu neměli na co
stěžovat. Od prosince 1992 začala tiskárna HELIOPRINT vydávat Kulturní měsíčník města Lovosice a města Třebenice. V měsíčníku byly uvedeny
programy obou městských kin, pořady Kulturního střediska Lovoš, akce DDM ELKO Lovosice, Základní umělecké školy Lovosice, sportovní informace apod. Kulturní měsíčník stál 1 Kčs a vycházel do roku 1996.

Počátkem roku 1996 vyšlo nulté
číslo „Nezávislého
lovosického
občasníku“. Ten si kladl do vínku
poskytovat „skutečný obraz široké
škály života města“; to je citace z čísla
0/96. Nulté číslo (8 stran formátu A5)
se představilo s ostrou kritikou vedení města, zastupitelstva a místního
politického života vůbec. Podle tiráže
vydávala občasník s přispěním sponzorů redakční rada, její členové nebyli
jmenovitě uvedeni; šéfredaktorem
byl Roderick Slavík. Do evidence
Ministerstva kultury ČR byl Občasník
zapsán 6. 3. 1996 s periodicitou 6 ks/
rok; 17. března 2009 bylo jeho vycházení dle evidence periodického tisku
na ministerstvu kultury přerušeno.
Zájemcům byl Občasník k dispozici
zdarma v prodejně Tabáku v ulici
8. května, v prodejně Tabáku pana
Proška a ve stánku v hale nádraží,
občas i na dalších místech. Občasník
také pranýřoval některé hříchy proti
životnímu prostředí, například pokácení sakur v Tovární ulici nebo krásného topolu při stavbě prodejny LIDL
v roce 2004, eventuálně vypouštění
exhalací ze „SECHEZY“ i dalších průmyslových podniků.

ku Lovosicka (dále NOL). Celý portál
je souběžný s Občasníkem a podle
úvodu na webové stránce NOL: „má
výhodu, a tou je možnost okamžité
reakce na dění v Lovosicích. Tak budou mít občané možnost spoluvytvářet tyto noviny (NOL) a psát svoje
názory.“ - konec citace.
Od ledna 1993 vycházel každý měsíc „Totem“, zpravodaj smíšeného
skautského oddílu Šipka z Lovosic,
poslední číslo vyšlo v listopadu 2001.
Na jeho vydávání se podíleli dívky a
chlapci z oddílu, dlouholetým sponzorem byla firma SYNEK, spol. s r.o.
Totem obsahoval zážitky z výletů a
prázdninových táborů, skautskou
historii, zajímavosti ze života Indiánů,
písničky a řadu dalších informací. Pod
články býval podepsán někdy Riki,
vůdce oddílu „Šipka“, a někteří oldskauti. Totem vycházel v počtu 50
výtisků pro potřeby skautského oddílu a byl opravdu pěkný, s ilustracemi.

Turistický oddíl mládeže 3311
„Vejři“ vydával od roku 1991 dvouměsíčník; první čtyři čísla vyšla pod
názvem Zpravodaj. Pak byl časopis
přejmenován na „Lovosický Vejřák“ a
vycházel jako občasník; přinášel informace o plánovaných i prožitých
výletech TOM, písničky, tipy na výlet,
články o životě zvířat, ankety se současnými i bývalými členy, hádanky,
kvizy atd., prostě vše, co členy zajímá.
Naposledy vyšel v roce 2007.

V únoru 2006 vyšlo 1. číslo
„Nezávislého občasníku Lovosicka“; jeho zápis do evidence Ministerstva kultury ČR byl proveden 13. 12.
2005. Tento Občasník je rovněž zdarma, jeho stránky (tentokrát formátu
A4) se kromě Lovosic zabývaly kriticky i Libochovicemi a někdy též dalšími obcemi Lovosicka, stavbou dálni- Vycházely rovněž závodní časopisy
ce apod.
určené vlastním zaměstnancům. V
březnu 1991 vyšlo první číslo
1. prosince 2007 byl veřejnosti zpří- „ZPRAVODAJE“, informačního listu
stupněn portál Nezávislého Občasní- zaměstnanců Severočeských chemic-
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kých závodů Lovosice; z finančních
důvodů přestaly totiž vycházet podnikové noviny „Rozvoj chemie“.
„ZPRAVODAJ“ přežil v letákové úpravě formátu A5 až do prosince 1996.
28.12.1996 dostal slušivější podobu,
čtyřstránkovou, a začal vycházet jako
měsíčník, od května 1997 pod názvem „Lovochemik“. Je určen zaměstnancům firmy Lovochemie a.s.
Později začal vycházet v barevné
úpravě na křídovém papíru; k dispozici je zdarma.
Dalším firemním časopisem byl
čtvrtletník DELI 2000, který vycházel
od roku 1993, kdy vyšla první dvě
čísla až do roku 2000. Později začaly
vycházet DELIkatesy, noviny závodu
DELI, OPAVIA-LU, a.s., 3-4x do roka.
Noviny obsahují informace o zaváděných pracovních i technologických
novinkách, sportovních a kulturních
akcích pro zaměstnance, recepty i
životní jubilea zaměstnanců – měly
obvykle čtyři listy, byly tištěny barevně na křídovém papíru a byly zaměstnancům k dispozici zdarma.
DELIkatesy přestaly vycházet v roce
2014.
Firma Tokai Rika vydávala pro zaměstnance od ledna 2004 firemní
bulletin TRCZ (zkratka Témata. Rozhovory. Cíle. Zápal.), první číslo vyšlo
pod názvem „TRCZ Bulletin“; podnázev zněl Časopis pro zaměstnance
a přátele TRCZ. V roce 2008 bylo
vydávání ukončeno.
Na některých školách vydávali žáci
školní občasníky, například gymnazisté Primanoviny (od roku 1999 do
roku 2003) a Dynamit od roku 2001.

Od října 2019 vychází na gymnáziu
nepravidelně Med Magazín (poslední
číslo vyšlo v prosinci 2020). V rámci
výuky v říjnu 2020 vznikly na gymnáziu dva zkušební cvičné měsíčníky,
jeden „seriózní“ s názvem Kvarteto,
druhý bulvární s názvem Fleš (pojaty
jako ohlédnutí za říjnovými událostmi). Další školní noviny vycházely
např. na ZŠ Antonína Baráka pod
názvem TROJKA, v dalších letech
pod názvem TALISMAN (2006 /
2007). Od školního roku 2015 / 2016
vydává škola nový časopis s názvem
Žákoviny.
KULTURNÍ PŘEHLED MĚSTA LOVOSICE vychází od března 2005 a
obsahuje informace Kulturního střediska Lovoš, DDM ELKO Lovosice,
Městské knihovny Lovosice, ZUŠ
Lovosice a informace z některých
sportů, například bruslení pro veřejnost, informace z plaveckého bazénu
a termíny utkání házené a basketbalu. V minulých letech zde byly uváděny i akce Klubu českých turistů Lovosice. Leták je zdarma k dispozici v
Infocentru Lovosice.
Pravděpodobně nejmladší tiskovinou je VÁCLAV, Týdeník římskokatolické farnosti sv. Václava v Lovosicích,
který začal vycházet v srpnu 2012 a
vychází dosud.
Během posledních dvaceti let měli
občané Lovosic na výběr vskutku
velký počet informačních zdrojů,
některé tiskoviny ale během času
zanikly. Určitě se v dalším období
vyrojí nové, zvláště na školách s odchodem jedné generace noviny rychle zaniknou, ale brzy se zrodí nové.
Všem novinám i jejich tvůrcům přejme hojnost pozorných čtenářů. (hz)

Příště dokončení vznik zpravodaje,
znovuzřízení
Lovosického dneška

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace
Městská knihovna má biblioschránku –
knihy můžete vracet kdykoli a bezkontaktně

• • • Příběh z lesní cesty• • •

Biblioschránka je konstruována jako velká poštovní schránka na knihy
s odpruženým dopadem knih, která je zabezpečena speciálním vhozem
pro vkládání, což zabezpečuje ochranu knih již dříve vrácených.

Námět pro zakoupení tohoto zařízení ze strany Městské knihovny
Lovosice zde byl již v minulých letech. Bezkontaktní vrácení knih však
mezitím nabylo na významu, a to z
hlediska současné epidemiologické
situace. Přínos zařízení je tedy jak na
straně obyvatel, tak knihovny samé.
Občané mají možnost vrátit knihy
kdykoliv i po zavírací době knihovny
(24 hodin 7 dní v týdnu), třeba během víkendové procházky, nebo po

pracovní době, a tím předejít případné upomínce či pokutě. Ze zkušenosti jiných knihoven si čtenáři na
tuto možnost vrácení rychle zvyknou
a běžně ji využívají např. studenti k
vracení doporučené školní četby, a
tím ji i rychleji vrací do oběhu pro
další zájemce. Do boxu lidé často
vkládají i pěkné knižní dary, které
mohou být využity např. v plánovaných knihobudkách.
Zdeňka Černá, MK Lovosice

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229,- Kč/ks.

Prodej: 31. března 2021, Lovosice - u Billy - 13.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po - Pá 9 - 16 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
Windsor, nazývaný po léta místními slangově
Větrák, byl zřejmě založen již na přelomu 18. a 19.
století. První písemné zmínky o větrném mlýnu tzv.
holandského typu se datují do r. 1833. Sloužit měl
především okolním obcím, tedy Siřejovicím, Vrbičanům a Keblicím. Jeho staviteli byli nejspíš majitelé Čížkovic, ke kterým právě Siřejovice v té době
patřily. V roce 1843 byl mlynářem jistý Ignaz Bertoni, kterému prý v Siřejovicích patřil dům. Mlýn
fungoval do roku 1870 a pak ho poslední mlynář
Kunze prodal bratrům Tschinkelovým. Roku 1854
založili v Lovosicích továrnu na cikorii a postupně i
čokoládu známou později jako DELI.
Noví majitelé mlýn zrušili a vzápětí jej nechali
přestavět na lovecký zámeček, a to podle vzoru
anglických letohrádků v novogotickém slohu.
Stavba vyčnívala netypickým tvarem i slohem a
stala se tak malebnou dominantou okolní krajiny.
Po bankrotu podniků Tschinkelových a rozprodeji
majetků byl ve veřejné dražbě prodán i zámeček
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Příroda je aktuálně jedno z mála
míst, kam mohou lidé ve svém volném čase vyrazit a pochopitelně tak
často činí i se svými domácími mazlíčky. Ovšem pro volně žijící zvířata
to může představovat problém, a to
zejména tehdy, pokud lidé nerespektují zákaz volného pohybu psů.
Mnoho lidí si myslí, že pokud pes
zvěř nedožene, nijak neškodí, to je
ovšem velký a nebezpečný omyl. Na
konci zimy jsou energetické zdroje
zvěře již značně vyčerpány a
v kombinaci se studeným vzduchem,
často dochází k úmrtí zvířete, i pokud ji pes „jen“ prožene a rozhodně
se nejedná o nějaké slabé či nemocné kusy. Smrt je to navíc dlouhá a
bolestivá, štvané zvíře může umírat i
několik dní na zápal plic. Podobný
osud postihl i srnce na fotografii, už
mu bohužel nebylo nijak pomoci a
uhynul, což byla cena za vyvenčeného psa.
Tento případ bohužel není ojedinělý, jak dokládají zkušenosti myslivců i

Tajenka z února: Windsor

pracovníků záchranných stanic. Je
tedy nutné nenechávat své psy pobíhat venku volně bez dozoru, neblahé
následky to totiž nemusí mít jen pro
volně žijící zvířata, ale i pro lidi či pro
volně pobíhajícího psa, který může
být zneškodněn mysliveckou stráží
(a majiteli hrozí i finanční pokuta)
nebo pro něj může být fatální kontakt s divokým prasetem. Nezpochybnitelným rizikem je i střet štvané zvěře s vozidlem a nezodpovědný
majitel psa může takto ohrozit i
účastníky
silničního
provozu.
S nastávajícím jarem je potřeba upozornit na mláďata, která jsou ohrožena i psy, kteří nemají tendenci
nikam utíkat. Stačí, že je očichají
nebo olíznou, což vede k následnému odmítnutí mláděte matkou a
majitel si toho ani nemusí všimnout.
Stejný efekt má samozřejmě i kontakt s člověkem. Užívejme si tedy
pobyt v přírodě s ohledem na její
obyvatele a jejich životní prostor.
Ing. Andrea Drašnarová, Ph.D.

Windsor.
Centrální věž s cimbuřím, která má cca 12 metrů,
poutá pozornost i v současnosti. Jde o zajímavou
technickou památku, dokládající jeden ze způsobů
dobového mlynářství, a také o příklad nového
využití původně hospodářského objektu k oddechovému a rekreačnímu využití.
Památka vrácená v restituci je na seznamu ohrožených památek ČR. Jejími nynějšími majiteli jsou
podle výpisu z katastru nemovitostí Václav Černoch a František a Miroslava Manželovi z Průhonic
a z Prahy. Díky intenzivnímu jednání Památkové
péče MÚ Lovosice si nechal vlastník zpracovat
dokumentaci na její nezbytné zajištění, což je nezbytnou přílohou pro podání žádosti o vydání
závazného stanoviska památkové péče a následnou možnost pro podání žádosti o finanční příspěvek. K těmto krokům však již do dnešního dne
ze strany vlastníka nedošlo. Z krajinné dominanty
je tak dnes bohužel pouze torzo.
(rys, foto rys)
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Umění

Ve více než 80 městech i malých obcích se rozezvučely místní rozhlasy
Město Lovosice se rozhodlo 30. ledna překvapit občany a podpořit mladé umělce - zapojilo se do celostátního projektu Na slyšenou.

S nápadem vnést lidem do veřejného prostoru
trochu hudby v tomto divném a doslova mrtvém
období přišel orchestr Police Symphony Orchestra
z Police nad Metují. Ti, kterým není česká kultura
lhostejná, stále hledají nové formy a možnosti, jak
ji bezpečně přinést k lidem. Prostřednictvím Kulturního centra Lovoš mohl tentokrát zaznít netradiční hudební happening.
„Na 60 hudebníků hrálo živě v sále kulturního
zařízení Pellyho domy v Polici nad Metují a hudbu
přenášeli do rozhlasů obcí, které se do projektu
zapojily. Bylo tak možné dodržet bezpečné rozestupy a všechna další opatření. Zároveň před akcí
absolvovali hudebníci testy na nemoc COVID-19.
Na samotný výběr repertoáru mělo vliv několik
faktorů. „Ten hlavní je samozřejmě to, co unese
amplion takového místního rozhlasu. Pak taky
nálada a poloha těch skladeb. Ale brali jsme ohled
i na to, že jsme se ve zkušebně dlouho nepotkali a
musí to být melodie, které i po několikaměsíční
pauze bezpečně zahrajeme,“ sdělila zakladatelka
souboru Petra Soukupová.

Kdo je PSO: Police Symphony Orchestra je těleso 103 mladých hudebníků a obětavých pomocníků z
celého Královéhradeckého kraje. Založila jej v roce 2010 v Polici nad Metují tehdy čerstvě patnáctiletá
Petra Soukupová se svým bratrem Jakubem. Dnes orchestr působí pod vedením dirigenta Joela Hány.
Spolupracuje s předními českými umělci. Např. zpěváci Ondřej Ruml, Jan Cina, Vendula Příhodová,
Jan Maxián, klavírista Ivo Kahánek, dirigent Václav Zahradník, sólisté Baletu Národního divadla, herec
Miloň Čepelka, moderátorka Lucie Výborná a mnoho dalších. Na kontě mají 130 koncertů v ČR i zahraničí, včetně pouličního turné, vyprodané Lucerny, živého koncertu pro Radiožurnál či online koncertu pro více než 170 000 diváků, a také mnoha beneficí, na kterých dokázali vybrat více než 1,8
milionu Kč. https://www.youtube.com/watch?v=TnxUdQ0uEgY&feature=youtu.be
Hned v úvodu tak zazněla známá melodie z Krkonošských pohádek, a posluchači tak mohli
vzpomenout i na nedávno zesnulého skladatele
Vadima Petrova (†88). Syn ruských emigrantů z
rodu Repninů-Rěpninských je autorem také hudby
k filmům Causa Králík, Řetěz a Hodiny klavíru.
Tento famózní komponista složil na 1400 děl od
symfonií až právě po hudbu k večerníčkům jako
Pohádky o krtkovi nebo Vodník Česílko. Po písni
Hladiny (zpěv: Jan Sklenář) a krátké moderaci
následovala skladba Warwick Avenue (zpěv: Karo-

lína Soukupová).
Komponovaný 20 minutový živý vstup ukončila
instrumentální verze oblíbené písně od E.T.C.
Slunečný hrob. Dirigentem pořadu byl Joel Hána.
Nejmenším účastníkem projektu byla podle všeho
Suchá Lhota u Litomyšle s 83 obyvateli. Největším
městem pak devadesátitisícové Ústí nad Labem.
To, že zvuk nebude jako v koncertním sále,
bylo jasné, ale zvítězila myšlenka hudebního
vzkazu za živou kulturu a upozornění na její
důležitost a úlohu ve společnosti. (rys, foto archiv)

Koncert a obrázky opět z obýváku – vaše tvorba je radostí pro všechny

Vážení čtenáři a příznivci naší ZUŠky, opět vám přinášíme ukázky prací žáků naší školy z období distanční výuky. Obrázky na téma Mandaly, OP-ART a Tajemné světy vznikaly při on-line hodinách výtvarného oboru pod vedením Jany Klímové a Vlasty Triebové. Z domácích videí našich hudebníků vznikl další
„Koncert opět z obýváku“, který je k vidění a poslechu od 24. 2. na YouTube kanále ZUŠ. Milí žáci, vážení rodiče, děkujeme vám touto cestou za vaši vytrvalost
věnovat se umění v době plné omezení. Společně s vámi se snažíme vašim dětem smysluplně vyplnit volný čas i v této nelehké době a přes veškeré komplikace, které přináší. Vaše odhodlání a radost z toho, že něco dokážete, z vašich obrázků a vystoupení je povzbuzením pro všechny!
Mgr. Petra Dolejší, ředitelka
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Výročí

CHKO České středohoří byla založena před 45 lety
Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozkládá mezi Louny a Českou Lípou. Je součástí podkrušnohorské subprovincie.
Rozloha je 1068,9 km² (celé pohoří 1600 km²), což ji řadí co do velikosti na druhé místo v Česku. Přirozeně ji dělí řeka Labe.
CHKO byla založena v roce 1976. Zaujímá části území sedmi okresů Česká Lípa, Děčín, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem.
Nejvyšším bodem je vrchol Milešovky (836,5 m n. m.) a naopak nejnižším je hladina Labe v Děčíně (121,9 m n. m.).

Nejvyšší hora Milešovka i se zámkem. Na horním snímku je Milešovský Kloc.
Správa CHKO České středohoří sídlí v Litoměřicích v Michalské ulici. Mezi hlavní body, které
vedly k vyhlášení CHKO, patří středoevropská
jedinečnost krajinného reliéfu mladotřetihorního
vulkanického pohoří, pestrost geologické stavby,
druhové bohatství rostlinstva a odpovídající oživení krajiny charakteristickou faunou. Genové lesní
základny v CHKO jsou zaměřeny především na
buk, avšak je tu dále udržován a reprodukován
genetický materiál jilmu, javoru, lípy a jeřábu. Za
zmínku ale stojí i teplomilná stepní společenstva a
společenstva sutí, na něž je vázán výskyt několika
desítek chráněných druhů. Teplomilná stepní společenstva byla předmětem intenzivní ochrany v
projektu LIFE+ Stepi Lounského středohoří a v
současné době rovněž v projektu LIFE České středohoří.
CHKO České středohoří byla založena 19. března
1976 výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j.
6.883/76. Měla na starosti 21 SPR – Státních přírodních rezervací, 2 CHN – chráněná naleziště, 10
CHPV – chráněných přírodních výtvorů a 2 naučné
stezky. Návštěvníkům CHKO se doporučují zejména výhledy od kostelíka v Dubicích na levém břehu Labe nebo z vrchu Kalvárie u Velkých Žernosek,
tedy pravý břeh.
V rámci úprav log chráněných krajinných oblastí
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v Česku bylo v roce 2010 změněno i logo CHKO
České středohoří. Původní logo zobrazující koniklec otevřený chráněný lidskými dlaněmi, vše umístěno v oválném poli lemovaném červenou linkou a
nápisem Chráněná krajinná oblast České středohoří, bylo už poněkud zastaralé a pro grafickou
praxi údajně nepříliš vhodné. Při vzniku nového
znaku nešlo jen o grafickou úpravu, ale bylo vytvořeno logo zcela nové.
Nové logo je modernější a jednodušší, při jeho
vzniku byl v popředí také požadavek na dobrou

zapamatovatelnost. Pro svou unikátnost byl jako
motiv loga zvolen imaginární výsek krajiny Milešovského středohoří s typickými prvky.
Nové logo je v barevných tónech šedé a modré, v
tlumených odstínech a odpovídá současným typografickým požadavkům. Naše středohoří je totiž
většinu roku barevně nenápadné, jen na jaře hýří
květy a na podzim zbarvením opadajícího listí. Nový znak je dílem grafika Petra Nesvadby
z Děčína.
CHKO České středohoří se může pochlubit i
publikační činností. V roce 2009 vydaly organizace
Správa CHKO České středohoří a ZO ČSOP Launensia v Ústí nad Labem Průvodce Naučnou
stezkou Lovoš a v roce 2010 nového průvodce po
další naučné stezce v Českém středohoří, a to
Naučné stezce Boreč. Brožurky jsou na křídovém
papíru, obsahují krásné barevné fotografie přírodních útvarů, chráněných rostlin i živočichů. Zájemci
je mohli získat v informačních střediscích regionu,
ale publikace byly brzy rozebrány. Je už na čase,
aby byly vydány znovu.
K 40. výročí CHKO byla v Litoměřicích uskutečněna velká výstava v muzeu a další doprovodné
akce, ale letos se zatím vzhledem k nejisté sezóně
vlivem koronaviru nic nechystá. Uvidíme, zda se
situace nezlepší…
(hz, foto rys)
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Zábava

• • • Křížovka Lovosického dneška • • •

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

Další články najdete
na dnesek.lovosice.com
LOVOSICKÝ
DNEŠEK
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Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 1. dubna
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