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Vážení spoluobčané,
máme za sebou další
rok stižený omezeními,
stále se měnícími nařízeními a nejistotou. Zažíváme ovládání strachem a mnoho věcí,
které se na počátku celé
pandemie zdály jako ze sci-fi románu, dnes nabývá platnosti.
Jsme svědky změn ve společnosti,
které mohou být velmi nebezpečné.
Všechen nesoulad a rozdělenost
společnosti je hrozbou. A každé
toto oslabení vede k jedinému, tj.
možnosti manipulovat míněním lidí.
Rozdrobení a nejednotnost mohou
zapříčinit vznik stigmatizace některé skupiny obyvatel za projevení
jiného názoru. V takových situacích
se vždy hledá viník, někdo, na koho
je možné ukázat. Často bývá využíván princip, že jde o jedince nějak
pokřiveného, sobeckého, neohleduplného či nevzdělaného, ba přímo sociálně deviantního. Ovšem
jak nás o tom již mnohokrát poučily
dějiny, konce takového přesvědčení
jsou vždy tragické. Je tedy více než
kdykoli dříve potřeba používat
kritické myšlení a pochybovat i o
věcech, které jsou prezentovány
jako jasné. Hledat další a jiné možnosti a informace a hlavně se nenechat manipulovat strachem a negací.
Nyní jsou před námi nejkrásnější
svátky v roce. Tradice obdarovávání, času s nejmilejšími, sváteční nálada a duchovní rozměr, který se
dotkne snad každého z nás, to vše
je důležité. Pojďme využít tohoto
výjimečného období nejen k bilancování, ale využijme ono usebrání k
inventuře v naší mysli. Mějme na
paměti hodnoty, za něž mnoho
našich předků položilo oběť nejvyšší. Tyto hodnoty je třeba stále
chránit, k tomu patří respektovat
názory druhého, nestavět v myšlení
zdi, neodsuzovat, neopovrhovat,
neboť ti, kdož jsou první, mohou
být posledními a naopak. Nesmíme
dopustit, aby byly demokratické
principy poškozovány, ale ani abychom jménem demokracie byli
nuceni omezovat svá práva, tradice
a občanské svobody.
Krásné a láskyplné Vánoce a v novém roce mnoho sil, zdraví, tolerance a občanské odvahy.
Milan Dian
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Lovosice mají
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Město připravuje Akční plán ke zlepšování kvality ovzduší
Odbor životního prostředí Městského úřadu Lovosice začíná s tvorbou Akčního plánu ke zlepšování kvality ovzduší ve městě.
Na tento počin Lovosice získaly dotaci.

Cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší
a urychlení realizace opatření vyplývajících
z národních programů zlepšování kvality ovzduší.
Akční plán města Lovosice bude obsahovat podrobný časový plán realizace příslušných aktivit,
interní gesce, odhad finanční náročnosti aktivit
a jejich finanční krytí. Bude koncipován jako živý
dokument, který se pravidelně vyhodnocuje, aktualizuje a doplňuje o nová opatření. „Zkušenosti
měst s naplňováním strategií zlepšování kvality
ovzduší se neustále vyvíjí, stejně tak dochází
k pokroku a inovaci i v rámci moderní technologie
jak v oblasti technických parametrů vozidel, tak
v oblasti telematiky a řízení dopravy. Je tedy

vhodné průběžně doplňovat o nové náměty
a aktuální opatření i tento akční plán,“ sdělil Milan
Dian, starosta města.
Za účelem tvorby akčního plánu vzniklo na úřadě
jedno pracovní místo na dobu určitou, a to na
dobu 27 měsíců. „Tento pracovník bude zpracovávat Akční plán a koordinovat činnost obecního
úřadu s cílem získat všechny nezbytné podklady
pro vypracování tohoto Akčního plánu. V jeho
pracovní náplni bude rovněž komunikace a spolupráce s příslušnými orgány územní samosprávy,
orgány státní správy a dalšími relevantními organizacemi. Bude se podílet také na monitoringu
a průběžném hodnocení plnění aktivit Akčního

plánu, přičemž bude identifikovat rizika v realizaci
aktivit Akčního plánu a navrhovat opatření k jejich
eliminaci,“ uvedl František Budský, tajemník úřadu.
Po vypracování Akčního plánu bude tento dokument schválen Zastupitelstvem města Lovosice
a zveřejněn na webových stránkách.
Dotace je poskytnuta z ministerstva životního
prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, Výzva č. 2/2021, prioritní oblast
2 - Ovzduší. Rozhodnutí o poskytnutí dotace má
č. 1210200012. Podpora činí 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Mezi hlavní zdroje znečišťování ovzduší ve městě Lovosice patří doprava,
emise, zemědělství a odpady.
(ik)

V „pečováku“ začala přestavba na moderní byty

Dům s pečovatelskou službou, dvě sousedící budovy ve správě Sociálních služeb města Lovosice, p. o., které poskytují základní sociální služby
pro seniory a osoby zdravotně postižené, nabírají nové formy.

před

Starší budova zdaleka však neodpovídá moderním požadavkům a
standardům pro domy s pečovatelskou službou. Byty v tomto domě
jsou malometrážní jednotky vlastněné městem, určené zejména pro
bydlení seniorů a tělesně handicapovaných občanů. Na jaře letošního
roku byla zahájena částečná rekonstrukce této budovy, jejímž cílem je
přebudovat stávající komplex na
moderní zařízení, které bude ve
všech ohledech naplňovat požadavky osob, které v tomto zařízení bydlí.
Přestavba garsoniér byla zdárně
dokončena během léta, kdy stávající
nájemníci získali možnost se přestěhovat do částečně bezbariérových
bytových jednotek.
V průběhu několika měsíců jsme
zaznamenali velký zájem o městské
byty převážně pro osoby se zdravotním postižením nebo sníženou
soběstačností. Dům s pečovatelskou
službou ovšem nemůže být rovnocenným partnerem „zařízením pro
seniory“, neboť již svým určením je
orientován na osoby vyžadující větší
či menší míru péče, pomoci a podpory včetně péče zdravotní a pečovatelské. Jsme však přesvědčeni, že
obyvatelé našich budov mohou
trávit svůj čas v prostředí, které vytváří podmínky pro důstojný, plnohodnotný a aktivní život. Proto jsme
se rozhodli pokračovat v rekonstruk-
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ci. Nejde o luxus, nýbrž o změnu
charakteru místa, snahu vytvořit
důstojné prostředí pro osoby, kde
jim kromě dostupného bydlení budou poskytovány sociální služby.
„Jelikož se jedná o opravdu velké
stavební zásahy, musí rekonstrukce
proběhnout v několika etapách. V té
první byly zrekonstruovány volné
bytové jednotky, po jejich dokončení
se do zmodernizovaných bytů přesunuli nájemníci dotčení druhou fází,
kteří mají v užívání zbývající byty
určené k přestavbě,“ uvedl zhotovitel.

Druhá etapa byla zahájena v září a
přestavba „staré budovy“ bude probíhat celý podzim, zimu a na jaře
příštího roku. Úpravy dalších bytů
by měly být částečně dokončeny
v polovině prosince, tedy ještě před
koncem letošního roku, a další
v průběhu prvního pololetí příštího
roku. Interiéry obytné části a úzké
tmavé chodby bez výzdoby a energie se snažíme prosvětlit především
denním světlem. Architektonicky
byly vyřešeny úpravy dispozic
u koupelen a kuchyní. U dvojpokojových bytů návrh umožňuje řešení ve

před

dvou variantách. V každé bytové
jednotce vznikne koupelna, která
přinese obyvatelům větší komfort a
zamezí rizikovému přesunu po dlouhých chodbách do společných koupelen. V koupelnách, kde byly dosud
umístěny vany, budou pro větší pohodlí nově sprchové kouty vybavené
madly a sedátky. Velkou výhodou
této formy bydlení je to, že byty
zvláštního určení si nájemci zařizují
vlastním nábytkem a dalšími předměty.
Projekt byl schválen a podpořen
Radou města Lovosice a financován
z rezervního fondu organizace SSML.
„Jsme rádi, že se v rozpočtu podařilo
ušetřit a vyčlenit potřebnou částku,
protože poskytnout lidem kvalitní
bydlení je jednou z našich hlavních
priorit. Rekonstrukce sice bývá
pro současné nájemníky v domě
náročná, ale výsledek mnohým z
nich přinesl skutečně výrazné zvýšení komfortu bydlení. Kromě postupné rekonstrukce jednotlivých bytů by
mohlo v dalších letech dojít k celkové rekonstrukci budovy, včetně nové
střechy, opravy podlah, nové fasády,
vytvoření balkonů a nové elektroinstalace,“ shrnul přínosy rekonstrukce
ředitel Mgr. Pawel Szymanski, který
je garantem projektu.
Lenka Špačková,
koordinátorka PS a PR pracovnice
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Vančurova ulice se dočká nových povrchů

Děti se zapojily do sběru kaštanů
Začátkem listopadu skončil v Lovosicích sběr kaštanů, který organizoval
odbor životního prostředí Městského úřadu Lovosice. Do sběru se zapojily
tři základní školy a dvě mateřské školy. Jejich žáci ve svém volném čase nasbírali přes 2,7 tuny kaštanů: ZŠ Všehrdova 1 250 kg, ZŠ Antonína Baráka
700 kg, ZŠ Sady pionýrů 315 kg, MŠ Sady pionýrů 130 kg a MŠ Terezínská
308 kg. Veškeré množství od škol odkoupili myslivci pro zajištění zimního
přikrmování spárkaté zvěře, zejména zvěře srnčí, mufloní a daňčí v honitbách
v Českém středohoří, především v honitbě Březina a Lesy Sever II. Nezanedbatelná je také úspora nákladů, které by město Lovosice jinak muselo vynaložit za pracný a časově náročný úklid města.
Odbor životního prostředí organizuje sběr pravidelně od roku 2016. Letošní
rok patřil úrodou kaštanů mezi podprůměrné roky. Nejvíce žáci nasbírali
v roce 2019, kdy to bylo přes 5 tun.
Ing. Jan Scháno

Odbor majetku a investic

Dokončené a finišující akce ve městě

V druhé polovině října byla zahájena oprava ulice Vančurova. Komunikace
dostane nový povrch v celkové délce 206 m, na chodníku bude položena
nová zámková dlažba a ulice se dočká nového veřejného osvětlení. Vančurova ulice bude opravena v rozsahu stávajících zpevněných povrchů, což znamená, že se nebude nijak měnit urbanistický a architektonický výraz území.
Vzhledem k tomu, že se jedná o slepou ulici se zástavbou rodinných domů,
nebudou se v rámci rekonstrukce realizovat další parkovací plochy. „V plánu
je úprava podkladové vrstvy komunikace, položení asfaltového povrchu a
v pochozí části komunikace položení zámkové dlažby. Stožáry veřejného
osvětlení jsou vyprojektovány s výškou 6 metrů a budou opatřeny LED svítidly s výkonem 39 W,“ upřesnil Vladimír Šuma, místostarosta města.
V roce 2020 v místě proběhla výměna a rekonstrukce uličních inženýrských
sítí ve správě SVS. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost STRABAG a.s. Praha. Město za zakázku zaplatí celkem 1 650 000 Kč bez DPH.
Práce byly zahájeny v druhé polovině října a k předání díla investorovi by
mělo dojít v lednu příštího roku.
(ik, foto Jiří Šnajdr)

Z plánovaných akcí již byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení na
1. ZŠ a opravy výtluků po městě. Dále bylo dokončeno protažení veřejného
osvětlení v ulici Švehlova. Rovněž se završily práce na nově vzniklém spojovacím schodišti ke garážím v ulici Hluboká a plánovaná údržba v Sadové
ulici, zrevitalizován byl prostor u garáží. K závěru se blíží práce v ulici Terezínská, kde se po odstranění povrchu pokračuje kontrolou a doplněním
podkladové vrstvy. Poté bude položen asfalt. Ve městě se instaluje nová
vánoční výzdoba, která nahradí současnou dožilou.

Na hřbitově došlo k výměně a rozšíření
páteřního rozvodu vodovodu
V listopadu došlo k výměně a rozšíření páteřního rozvodu vodovodu na
městském hřbitově v Lovosicích. Práce začaly z pochopitelného důvodu po
dušičkách. Kopalo se na mlatových cestách. Jednalo se o výměnu části stávající vodovodní přípojky v délce 7 m s napojením na již nově zřízenou odbočku. Dále pak došlo k zaslepení původního páteřního rozvodu a jeho nahrazení ve středové ose mlatové cesty o celkové délce 200 m. Zhruba uprostřed
nové trasy byla zřízena šachta s vyvedením odbočky pro odběr vody se zahradním ventilem a vsakem. Zhotovitel provedl výkopové práce do hloubky
140 cm pod úroveň terénu, pískování potrubí, instalaci šachet u napojovacích bodů a následný zásyp výkopu včetně hutnění jednotlivých vrstev a
následného uvedení povrchů do původního stavu.
(ik)

prosinec 2021
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Centrální školní jídelna se
zapojila do nového projektu

Ten má více „zlidštit“ hromadné stravování a přiblížit úroveň
stravování restauraci. A nejen to. Projekt zahrnuje kromě modernizace
výdeje i celkový dojem v jídelně a vybavení jak kuchyně, tak provozu,
výběr surovin atd.

Projekt organizuje Český gastronomický institut, který má ve svém
týmu odborníky ze státního zdravotního institutu, architekta a další
spolupracovníky z řad kulinářství
a školního stravování. Je jasné, že
řešení celkové úrovně musí být
komplexní.
CŠJ vaří od roku 1968, kdy byla
kapacita max. 900 jídel. Od té doby
se zvedla na cca 1600 denně. Při
množství připravovaných pokrmů se
naše jídelna přibližuje spíše velkým
restauracím. Jídelnu využívají veškeré školy, Sociální služby města Lovosice a další strávníci z řad dospělých. Jídelna v průběhu let neprošla
výraznější rekonstrukcí. Modernizace je tak více než nutná. V letošním
roce byl zpracován projekt na rekonstrukci pláště a vnitřních prostor, který počítá s celkovou změnou v patře v části výdeje i vracení
nádobí. Vše musí být efektivní a
praktické a estetika by neměla chybět. „Když si děti zvyknou na pěkné
prostředí, přichází s tím i kultivovanost při jídle,“ zdůraznila vedoucí
CŠJ Jana Dreieckerová.
S tím souvisí i nabídka jídel, která
jsou atraktivní, zdravá a splňují
výživové podmínky pro konkrétní
skupinu strávníků. To konečně již
několik let CŠJ úspěšně aplikuje.
(Zařazuje více luštěnin a dalších
zdravých pokrmů jako bulgur, pohanku - vše pochopitelně v rámci
spotřebního koše.) Vždyť také byla
CŠJ oceněna jako vzdělávací cen-

trum hromadného stravování
v regionu. Spolupracuje úspěšně již
několik let s pražskou Makro akademií a personál se stále vzdělává.
K tomu všemu by měly přispět i
pracovní podmínky v kuchyni. Problémy s letitými přístroji jsou stejně
jako na obdobných pracovištích
v jiných městech běžné. Jsou sice
funkční (což je obdivuhodné po 20
či někde 50 letech provozu), nicméně limitují pracovní pružnost, využitelnost a spokojenost personálu.
Postupným zlepšováním všech výše
zmíněných aspektů se může naše
CŠJ posunout do dalších desetiletí
fungování jako moderní stravovací
zařízení.
(rys)

„Centrálka“ zvyšuje ceny obědů
Vzhledem k navýšení cen vstupních
komodit i energií přistupuje CŠJ
Lovosice k navýšení cen obědů. CŠJ
dlouho držela ceny pro dospělé
strávníky, a to i přes pandemický
stav. Nyní je potřeba přistoupit
k nepopulárnímu, leč nutnému kroku. Změny ceny obědů se týkají

cizích strávníků a začnou platit od
1. ledna 2022. Zvýšení cen je o čtyři
koruny. Pečovatelská služba tedy
nově zaplatí 67 korun, firemní strávníci 69 korun, stálá veřejnost (čip
jídelna) 72 korun a ostatní strávníci
bez objednávky 81 korun.
Jana Dreieckerová, ředitelka CŠJ

Neziskové organizace
- znamení dnešní doby
Co je vůbec tzv. neziskovka?
Dalo by se říci, že neziskové organizace jsou jedním ze znamení
dnešní doby. Jak přesně z jejich
názvu vyplývá, negenerují žádné
zisky a zabývají se nejrůznějšími
věcmi. Jejich náplň a kvalita se
ovšem velmi liší. Žijí ze sponzorských darů a hlavně z dotací, tedy peněz státu, které jim z našich
daní posílá. Základním zákonem
upravujícím financování nestátních
neziskových organizací je zákon č.
218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů. Aktuálně existují v České
republice následující typy neziskových organizací: spolky, obecně
prospěšné společnosti, ústavy, nadace, církevní organizace, nadační
fondy, evidované právnické osoby.
Tyto organizace působí v nejrůznějších odvětvích (tělovýchova, humanitární oblasti, péče o bližní a
ochrana přírody a krajiny a mnoha dalších).
V Čechách existuje přibližně 140
tisíc neziskových organizací. Například v roce 2015 získaly od státu,
krajů a obcí na dotacích přibližně
16,5 mld. Kč (9,77 mld. Kč od státu,
2,30 mld. Kč od krajů a hl. města
Prahy, 3,69 mld. Kč od obcí a měst).
V roce 2016 poslal stát na účty neziskovek bezmála 18 miliard korun.
Důležité je si uvědomit, že na dotaci ze státního rozpočtu není
právní nárok a o poskytnutí dotace konkrétní neziskové organizaci
na konkrétní projekt rozhoduje
poskytovatel dotace na základě
žádosti příjemce. Rozhodující pro
zařazení do dotačních programů
konkrétního ministerstva jsou jeho
kompetence vymezené „kompetenčním“ zákonem, a tedy účelem, na
který je státní podpora žádána.
Jsou organizace, o jejichž potřebnosti a přínosu není pochyb. Příkladem je tradiční a nezastupitelná
Horská služba (cca 150 milionů)
či Člověk v tísni (cca 167 milionů),
které patří k příjemcům dotací,
sdružují profesionály a zanícence
a jejich práce je velice těžká a pro
společnost potřebná. Nesmíme
zapomenou ani na Ústavy, kde
opět pracují odborníci a jejich
odměna je velmi poddimenzovaná.
Nejvíce dotací se ovšem v Čechách
dává do sportu. Například velkých
sportovních organizací – Fotbalová
asociace ČR (cca 375 milionů), Český
atletický svaz (cca 126 milionů),
Česká unie sportu (cca109 milionů).
Některé neziskovky vznikly

z potřeby zaplnit určitý nedostatek ve společnosti – například FOKUS – organizace zabezpečující
práci i terapii pro schizofreniky. A na
druhé straně jiné - sdružují lidi, kteří
k práci nemají kladný poměr, ovšem
zaštiťují se tím, že vytváří či uskutečňují nějaký společensky prospěšný
nápad. To je ale velmi zavádějící.
Zcela přesně to popsal právník
Mgr. Petr Vít, který pomáhá neziskovky zakládat. „Vyskytuje se tam
všechno možné od různých nadšenců, nábožensky poblouzněných
osob, přes normálně profesionálně
fungující lidi, až po vyložené zlatokopy, kteří si zakládají neziskovku
kvůli penězům.“
Jak zmínil již poslanec Jakub Janda
(ODS) „Neziskové organizace tady
rostou jako houby po dešti, někdo si
na nich udělal svůj byznys.“ Jmenoval i projekty, které byly např. v roce
2017 podpořeny – Stručná historie
žen v umění a jejich současnost,
Zapojení žen do snižování dopadů
klimatické změny, Soutěž Genderman.
Dávat peníze do takových projektů
je nejen nehospodárné, ale i směšné
a populistické. Daleko důležitější je
zvážit, co v této komplikované době
má pro další vývoj důležitost, co je
životaschopné a co nás naopak
zbytečně zatěžuje.
Neziskové organizace jsou jistou
nadstavbou v našem moderním
světě, některé jsou naprosto nepotřebné a často slouží pouze ke zviditelňování jejích propagátorů, upozorňování na svou „výjimečnou“
činnost, humanitu, solidaritu…
Ovšem činit „dobro“ za cizí peníze
umí každý.
To, co se z našich slovníků a z našich životů vytratilo, je nezištnost.
Pokud budu chtít něco prospěšného
dělat (budu cítit takovou potřebu a
budu si myslet, že moje přispění
v konkrétní věci je důležité), budu to
dělat bez ohledu na odměnu (a tím
nejsou myšleny jen finance). Nepotřebuji k tomu ovace na FB s lajky
od lidí, kteří tráví čas v hloupých
internetových diskusích, kritizují
činnost druhých a kompenzují si své
mindráky.
O míře prospěšnosti či postradatelnosti té které neziskovky si
zkrátka každý musí udělat v konkrétním případě názor sám. Není
ovšem možné, aby stát a jeho instituce byly nuceny podporovat cokoli
si skupina obyvatel vymyslí.
Pokud ale budeme vycházet z uvedeného čísla existujících neziskovek
a vynaložených financí, je jasno. (rys)

Vánoce na gymnáziu
Zveme všechny přátele na akci Vánoce na gymnáziu.
Uskuteční se dne 14. 12. od 15 hodin v parku před
gymnáziem. Součástí bude tradičně jarmark a v přízemí
budovy gymnázia vystoupí též oba školní sbory
In flagranti a Tutti Pazzi.
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Park P3 zaplní FM Česká, Impulse Logistics a Ecologistics
P3 Lovosice plně obsadily logistické společnosti. Po FM Česká, která původní pronájem 30 000 m2 prodloužila a zdvojnásobila, se do lovosického
průmyslového parku stěhují také Impulse Logistics s pronájmem osmi tisíc metrů čtverečních a Ecologistics, která pro své zázemí nově využije
22 000 m2. Park u dálnice D8 s výtečným dopravním spojením směrem do Německa je tak nyní plně obsazen.
Do budoucna se ještě počítá s výstavbou dvou hal.

Logistika a eCommerce patří k odvětvím, jejichž
role byla během pandemie nedocenitelná. Internetové nákupy budou nyní pohodlnější i díky
společnosti Ecologistic, která bude z parku P3
Lovosice zajišťovat distribuci objednávek u hlavních globálních eCommerce hubů, jako jsou Amazon, Aliexpress nebo Wish. „Pro P3 Lovosice jsme
se rozhodli díky kombinaci aktuálně dostupných
skladových prostor a skvělého dálničního napojení
na středoevropské trhy. Park je proto optimální
pro eCommerce využití,“ říká Roman Havelka,
Operations Director společnosti Ecologistics.
„Lovosice sice dlouho nepatřily k lokalitám se
silným skladovým nebo logistickým zázemím, ale
najde,“ říká Ondřej Titz, Development Manager ve
v P3 jsme jí věřili, a to zejména díky napojení na
společnosti P3.
dálniční síť a blízkosti k německému trhu. Plně
Dlouhodobým nájemcem v parku P3 Lovosice je
obsazený park je nyní důkazem toho, že nabídka
logistická společnost FM Česká, která pronájem
špičkových průmyslových prostor si své nájemce

svých dosavadních prostor o úctyhodné rozloze
30 000 m2 zdvojnásobila. Z parku nyní zajišťuje
distribuci skladových zásob a zboží pro oblíbený
švýcarský hobbymarket. FM přitom skladové prostory P3 využívá i v jiných tuzemských i zahraničních lokalitách – v České republice se jedná například o park P3 Prague D11.
Skupinu logistických společností v P3 Lovosice
pomyslně uzavírá Impulse Logistics, která bude
z parku zajišťovat skladování a distribuci obalových materiálů. Pro distribuci těchto kartonových
a papírových obalů bezezbytku využije 8 000 m2
pronajaté skladové plochy.
V plánu lovosického parku jsou ještě dvě budovy
vhodné pro logistiku či lehkou výrobu o společné
rozloze přes 27 000 m2. Developer je pravděpodobně postaví zájemcům na míru.
Ondřej Činčura, Account Manager firmy Ogilvy

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice v období od 16. 10. do 15. 11. 2021

Pomalování podchodu u Besedy
Poškození podchodu
16. 10. v 7.35 hodin jsme prováděli úkony k poškození podchodu mezi ulice- 27. 10. v 10.40 hodin jsme prováděli úkony k nedovolenému pomalování
podchodu u Besedy. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu byl
mi 8. května a Siřejovická.
případ předán Policii ČR.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
V uvedeném období jsme několikrát řešili ukládání odpadu mimo vyhrazená Pomalování autobusové zastávky
místa. Stalo se tak 16., 17., 22. a 28. října a 1., 2., 9., 12., a 15. listopadu 27. 10. v 15.30 hodin jsme zadrželi osobu, která pomalovala autobusovou
v ulicích Zámecká, Kostelní, Terezínská, Nádražní, Dlouhá a Příčná osobami zastávku v ulici Osvoboditelů. Pro důvodné podezření ze spáchání trestného
činu byla osoba z Třebenic předána Policii ČR.
nejen z Lovosic, ale i Velemína nebo Malých Žernosek.
Vloupání do garáže
Opakované, nedovolené požívání alkoholu
26. 10. ve 14.50 hodin jsme v ulici Školní řešili nedovolené, opakované poží- 8. 11. v ulici U Nadjezdu a 10. 11. v ulici 28. října jsme řešili vloupání do garáží.
vání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Nedovolené odstavení vozidla
1. 11. v 9.50 a ve 13 hodin jsme v ulicích Wolkerova a Terezínská řešili nedovolené dlouhodobé odstavení vozidel tov. značky Renault resp. Fiat z důvodu uplynutí časové lhůty platnosti technické prohlídky a v druhém případě
i zjevné technické nezpůsobilosti.

Krádež finanční hotovosti
9. 11. v 9.50 hodin jsme v ulici 8. května prováděli úkony k odcizení finanční
hotovosti. Doposud neznámý pachatel odcizil pod záminkou rozměnění
drobných mincí z peněženky seniorky finanční hotovost.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

• • • Sociální pracovníci Charity Lovosice informují • • •

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Naše služba se již poskytuje v nových prostorech, které jsme vlastními silami
vymalovali a připravili pro naše klienty, kterým nabízíme možnost trávení
volného času právě u nás. Další změnou u naší služby je také změna provozní doby, která je nově od 11:00 do 17:00 hodin. Neváhejte nás navštívit,
každý den máme naplněný spoustou různých aktivit.

Sociálně terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny během posledních měsíců mají stále napilno.
Naši uživatelé se intenzivně věnují svým individuálním plánům, kdy se zdokonalují především ve vaření, v úklidu a v jemné motorice. Společně se dále
věnujeme arteterapii, výrobě mýdel, svíček a náramků. Všechny zmíněné
výrobky jste mohli vidět nebo si je zakoupit na Václavské pouti v Lovosicích,
na Dni otevřených dveří našich dílen nebo na úterních trzích na náměstí
v Lovosicích během druhé poloviny října. Nyní pomalu připravujeme výrobky
na vánoční trhy a jarmarky.
2x Mgr. Andrea Urban Ludwigová, DiS.
Terénní služba informuje
Terénní služba v současné době tvoří ve spolupráci s metodikem Diecézní
Charity Litoměřice p. Bc. Strižencem nové standardy kvality terénní sociální
služby tak, aby splňovaly veškeré zákonem stanovené požadavky. Pracovnice
služby provádí pravidelné depistáže v Lovosicích a spádových obcích, spolupracuje s několika starosty. Aktivně pracuje s osobami bez přístřeší a pomáhá jim řešit jejich situaci.
Veronika Krčmová, DiS.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby se v měsíci říjnu přestěhovaly do nových prostor.
Služba spolupracuje s rodinami, které žijí v Lovosicích a spádových obcích.
Aktivně spolupracuje s lidmi v sociálních bytech Lukavec a je zprostředkovatelem dvou asistovaných kontaktů. V druhé polovině roku se podařilo ve
spolupráci s Patronem dětí získat školní potřeby pro děti, potravinové
a hygienické balíčky. Byla využita finanční pomoc od Nadace Terezy Maxové

prosinec 2021

dětem na zakoupení školních potřeb. Z prostředků veřejné sbírky v rámci
speciálního Adventního koncertu České televize Pomoc samoživitelům / samoživitelkám byly zakoupeny školní pomůcky, pračky, matrace, patrová
postel a také speciální zdravotní obuv.
Martina Havlíková, DiS.

Dům Panny Marie Pomocné
Od září 2020 jsme opět navázali spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem
v rámci aktivizačních činností v projektu "Made by", kde se uživatelky našeho
domu zdokonalují a zaměřují na osvojení a posílení sociálních a pracovních
dovedností, posilují své rodičovské kompetence, učí se si osvojovat návyky
vedoucí k větší soběstačnosti s cílem připravit se na následné uplatnění
v běžném životě a zpětné začlenění se do společnosti a v neposlední řadě
utužují vztahy jak se svými dětmi, tak také mezi uživatelkami samotnými. Od
začátku roku 2021 se zapojilo 13 uživatelek, a to na témata, která se zabývají
například péčí o děti, vařením, finanční gramotností, podporou zaměstnání
či dluhovou problematikou.
Bc. Lucie Burdová, DiS.
Prezentace našich služeb a výrobků klientů
Letos proběhl Den otevřených dveří na našich službách 27. září a velmi nás
těší zájem veřejnosti a nadšení, které bylo vidět například v Dílnách Panny
Marie Pomocné, kde si i někteří návštěvníci zakoupili předměty, které vyrobili klienti dílen. V předchozích měsících jsme se také s radostí zúčastnili akcí,
kde jsme mohli propagovat naši činnost a práci, hlavně také práci a výrobky
našich klientů.
Na Václavské pouti byl náš stánek velmi hojně navštěvovaný, stejně jako
v druhé polovině října v úterky na trzích na Václavském náměstí. Děkujeme
za podporu formou zakoupených výrobků našich klientů. Nyní se těšíme na
adventní trhy v Lovosicích, kde pro vás chystáme opět spousty krásných
výrobků k zakoupení nebo prohlédnutí. Veškeré informace o naší organizaci
je možné najít na našich webových stránkách www.charitalovosice.cz nebo
na facebookovém profilu Std Charita Lovosice.
Za Charitu Lovosice Petr Urban, administrativní pracovník
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Koncert k poctě A. Dvořáka

Výstava N. Fukové v infocentru

Pod názvem Střípky ze života Dvořákova připravili pásmo hudby
a úryvků ze života hudebníka a skladatele Dvořáka k jeho
180. narozeninám Jitka Baštová – akordeon a Jindřich Macek – loutna.
V Lovosicích nebyli umělci poprvé, v říjnu 2018 vystoupili v knihovně
s pořadem Hudba v myšlenkách Masarykových.

Profesorka Naďa Fuková na rodné Lovosice nezapomíná. Zúčastnila se
4. dne lovosických autorů v roce 2018 čtením své poezie a výstavou
obrazů a další tvorby. V roce 2018 také uvedla v knihovně cestopisnou
přednášku Perly Andalusie, a dokonce občas doprovází po Praze lovosické turisty - seniory. V pondělí 8. listopadu byla v informačním centru zahájena její další výstava, která potrvá až do 10. ledna 2022.

Z děl A. Dvořáka zazněla skladba
z Rusalky Květiny bílé po cestě,
Pozdvihuj očí svých k horám, Serenade - Waltz, Když mne stará matka (song), Humoreska, Měsíčku na
nebi hlubokém, české a moravské
písně, ale i Largo z Novosvětské a
další skladby. Z Janáčkových skladeb vyslechli hosté díla Záře od
milého, Bolavá hlava, Koníčky milého a další. Nezapomnělo se ani na
skladatele B. Martinů (Polka, Pastorale) a další hudební skladatele.
Hudba byla prokládána i Dvořákovými citáty: „Jsem docela prostý

český hudebník, nemilující přepínavé ponižování, a vzdor tomu, že
jsem se ve velkém hudebním světě
dosti pohyboval, zůstanu přec jen
tím, čím jsem byl – prostým českým
muzikantem.“
Koncert se konal v rámci „Měsíce
seniorů“ a vstupné měli senioři nad
65 let a ZTP zdarma. Hudebníci
publikum pochválili za skvělé reakce a proběhla i soutěž o CD – poznat motiv ze Slovanského tance.
Úspěch vystoupení byl obrovský,
třikrát museli umělci přidávat.

hz, foto archiv knihovny

Senzační senioři jsou stále v akci

Spolek Úsměv=Zdraví Lovosice má
přes problémy s COVID-19 za sebou
úspěšné sportovní léto. V lesoparku
Osmička probíhalo každé úterý taj
chi s Věrou Tomáškovou a ve středu
pétanque učily Jarka Stárová a Věra
Javůrková. Celodenní výlet do zámku Ratibořice za babičkou Boženy
Němcové a paní kněžnou připravila
Helena Vaňková. I rekondiční pobyt
v Sezimově Ústí byl pohodový.
„Spolek opět připravuje pro širokou veřejnost zajímavé akce, zdravotní cvičení, keramické dílny, pocitové kreslení, divadla, samovyšetření
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Naďa Fuková vyrostla pod Lovošem a absolvovala tu ZŠ i gymnázium. V 19 letech odešla do Prahy na
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, vystudovala učitelství, po promoci se vdala a učila češtinu na
střední škole. V současnosti pracuje
na Obchodní akademii ve Vinohradské ulici v Praze. Do Lovosic se velmi
ráda vrací za rodinou i kamarádkami
a vždy se s chutí projde kolem Labe
nebo vystoupá na některý z okolních kopců.
Velmi ráda také navštěvuje různé
rukodělné kurzy, nebo je sama vede
a těší ji společnost lidí, kteří takové
činnosti rovněž aktivně vyhledávají.
V době nucené covidové izolace
zjistila paní Naďa, jak blahodárné
pro ni je tvořit tzv. japonské taštičky
– vznikají sešitím devíti čtverečků,
každý vytvoříte z kruhu a čtverce.
Barevnost volíte podle kousků látek,
které máte momentálně k dispozici.
„Díky Zdeňce Černé, vedoucí Městské knihovny v Lovosicích, jsem
dostala příležitost vystavit v informačním centru některé ze svých
výrobků. Reprezentují osm technik,
s nimiž se můžete v krátkosti seznámit a třeba se jimi i inspirovat k vaší

vlastní tvorbě,“ uvádí PhDr. Fuková.
Výtvarná dílka z oborů kresby a malby, keramiky, drátování, korálkování,
paličkování, patchworku a další jsou
doplněna o knihy s návody k tvoření. Spoustu knih o tvoření si můžete
zapůjčit v knihovně v naučném oddělení a v oddělení pro děti a mládež.
Z drátů tvoří spíš zdobné předměty. „Vážek jsem udělala a hned rozdala víc než 100. Ke zhotovení potřebuji tři dráty různé síly, korálky a
kleště s plochým i kulatým koncem.
Nově jsem se pustila do šneků,
v plánu mám velkou květinu,“ svěřuje se autorka. Obchodů, kde se dají
koupit všechny potřebné komponenty pro korálkování, je dost. Rada
paní Nadi: vytvořte si bez obav originální ozdobu do uší, na krk, náramek či osobního „strážce“. Jemnou
motoriku ruky lze trénovat při kreslení a malování, kdy cvičíme i oko,
musíme sledovat proporce, světlo
a stín a stačí nám pastelky, tuš či
štětce a barvy – vodové, akrylové,
olejové… Dne 15. února 2022 bude
mít v knihovně paní Fuková cestovatelskou besedu o Madeiře.
hz, foto archiv Nadi Fukové

prsu, přednášky, diagnostiku Su –
Jok, výlety do Polska a Drážďan i
bowling,“ informuje vedoucí spolku
Libuše Žamberská.
V pátek 15. října připravilo Centrum
kultury Lovoš taneční zábavu v rámci
Měsíce seniorů. Na něm se spolek
také velkou měrou podílel, ať už
Dnem otevřených dveří 12. října
v DDM Elko, Dnem prevence zdraví,
tzv. „Jablíčkovým dnem“ na Václavském náměstí či zájezdem do Divadla Most na hru Davida Pharao Host.
Další akce připravila také městská
knihovna.
hz, foto archiv Úsměvu

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Organizace

• • • Skauti o podzimních prázdninách • • •
Jako každý rok jsme i letos prožili podzimní prázdniny spolu. Tentokrát v klubovně turistického oddílu v České Lípě.

Přijeli jsme vlakem z Lovosic a s krosnami se
dopravili na místo. Trochu jsme se zabydleli a šli
se podívat ke Skautské skále, kde jsme si na ohni
opekli večeři a pozorovali nádherný západ slunce.
V klubovně jsme si pustili film Jumanji, téma naší
hry. Po skončení jsme se dozvěděli složení týmů,
kterým jsme vymysleli jména: Králičí ouška na
pánvi, B.A.M. a Druidíčkův týmeček.
Ráno po snídani nám v rámci hry „unesli“ jednu
postavu z každého týmu. Všichni ostatní jsme si
svázali nohy k sobě a měli jsme se dostat ke
Skautské skále, kde čekali ostatní. Háček byl
v tom, že jsme nejprve museli ukrást ostatním
týmům šátek z jejich pole střeženého lidmi
s meči. Po splnění úkolu jsme dostali mapu se
zakreslenými normálními a časovými stanovišti.
Už první časové stanoviště byl zážitek. Když přišli
vedoucí s pěti konzervami v rukách a řekli, ať si
vezmeme lžíce a po týmech si vybereme konzervu, už všichni věděli, co bude následovat. Ano,
jedli jsme jídlo z konzervy a každý tým musel tu
svou sníst. Celou. Obsah konzerv ale nebyl špat-
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ný, třeba kuře na paprice, segedínský guláš, olivy
a nakládané párky. Někteří si dokonce i docela
pochutnali. Cestou na další časové stanoviště byl i
úkol: „Vyfoťte co nejvíc cool fotku, kde bude celý
tým.“ Tento úkol vyhrál tým B.A.M. se svou fotkou
s kolejemi. Dalšími úkoly bylo například rozdělat
oheň a udělat na něm čaj nebo udělat co nejdelší
provaz z oblečení, které jsme měli na sobě. Pak
následovala cesta na poslední časové stanoviště.
Na dalším časovém stanovišti byl také velice zajímavý úkol. Jeden člověk z týmu měl sníst třetinu
bochníku chleba a jiný z týmu skládal básničku.
Zbytek se zahříval tancováním ptačího tance
v kroužku. Hra skončila až těsně před večeří, po
které jsme hráli na kytary.
Po probuzení do krásného rána a snídani jsme
se vypravili na fotbalové hřiště kousek od klubovny. Tam jsme se protáhli a zahráli si postupně
softbal, lakros a fotbal. Mezitím co se hrálo na
hřišti, se v klubovně vystřídaly všechny tři týmy na
únikové hře Zoo, kde se pomocí šifer a hlavolamů
chytalo 14 zvířat. Po obědě jsme se sbalili a odešli

do plaveckého bazénu v České Lípě, kde jsme
okamžitě obsadili vířivku, ve které jsme strávili
většinu času. Dávali jsme si i závody na klouzačkách, jezdili na tobogánu, hráli jsme na babu
v divoké řece či kohoutí zápasy ve velkém bazénu. Po návratu do klubovny následovala už jen
večeře a šlo se spát… Ale ne na dlouho. V noci se
konal výsadek. Byli jsme rozdělení do skupinek,
vzbudili nás, sbalili jsme si svačinu a pití, zavázali
si oči a vedoucí nás odvezli na neznámé místo,
odkud jsme se měli dostat zpět do klubovny, a to
bez použití map. Všichni se v pořádku a unavení
vrátili do klubovny, kde mohli opět zalehnout do
spacáků a prospat se až do 11 hodin.
Předposlední den proběhly rukodělné činnosti.
Vyráběli jsme sádrové masky, dřevěné prstýnky,
paracordové náramky a vypalovali do dřeva.
V neděli ráno jsme uklidili, předali klubovnu a jeli
vlakem domů.
Další fotky nejen z podzimních prázdnin najdete
na Instagramu @skautilovosice.
Anna „Fantazie“ Vajdlová
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V LOVO Galerii začala poslední výstava tohoto roku
Jak název „Reflexe“ napovídá, jde o průřez tvorby člověka mnoha talentů a zájmů, ale především kumštýře, pedagoga a výtvarníka
Mgr. Petra Blažka. Na výstavě najdeme jak díla abstraktní, tak realistická, snivá i dramatická, která reflektují momentální rozpoložení autora,
pro něhož je umění celoživotní cestou a zároveň jednou z možností komunikovat s okolním světem prostřednictvím výtvarného artefaktu.
Na vystavených dílech je patrno, že umění je
jedinečnou terapií, ať ho vnímáme jako pozorovatel či jej sami aktivně provozujeme. Autor ve svém
zaměstnání dlouhodobě aplikoval metodu psychodynamicky orientované výtvarné výchovy.
Prací s niternými tématy, které člověka na životní
pouti zásadně limitují. Umění je prostě věčné
hledání a někdy i experiment. Často ale pomáhá
a přináší tolik potřebnou katarzi.
Autor svolil k rozhovoru, a tak vám přinášíme
povídaní o umění a životě očima tohoto výjimečného, a přesto skromného umělce a, jak sám sebe
označuje, volnomyšlenkáře.

Pocházíš z výtvarné rodiny? Jak jsi se dostal
k výtvarné tvorbě a co tě na tom nejvíce baví?
Z výtvarné rodiny nepocházím a ani si nepamatuji, že by ze strany otce nebo matky někdo „vládl
štětci“. Pokud si dobře pamatuji, otec mě celé
dětství vedl k estetickému cítění, pamatuji si, že
jsme společně často navštěvovali různé galerie
nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí, tam si myslím, že je můj prvopočátek cesty a zájmu o výtvarné umění. Na možnosti se výtvarně vyjádřit je pro
mě asi nejdůležitější možnost svobodného projevu, který není svázán žádnými pravidly. Tvorbu
vnímám jako možnost pracovat s vnitřními obrazy.
Jaké techniky při tvorbě používáš a kam bys
svou tvorbu zařadil?
Při tvorbě používám základní malířské techniky,
někdy je to jen kresba, jindy malba, grafika nebo
akční malba. V poslední době tyto techniky rád
Na jakém místě bys chtěl vystavovat?
vzájemně kombinuji a kam bych svou tvorbu zařa- Myslím, že těch prestižních míst pro umělce je
dil? Nevím, myslím, že nejsem výtvarně vyhraněný mnoho, kde by chtěl každý výtvarník vystavovat,
– rád experimentuji.
ale já takové ambice nemám. Jsem spokojen s tím,
jak to v současné době je a s pokorou děkuji za
Jak relaxuješ?
možnost prezentovat v LOVO Galerii svou výtvarTo je celkem k mému kontinuálnímu „ADHD“
nou tvorbu.
velký problém, protože ta nutkavá potřeba tvořit
je všudypřítomná a nelze ji ničím zastavit. Když
Máš nějaké vzory?
K nejoblíbenějším autorům určitě patří Vincent
není invence malovat, přijde na řadu má dvanáctiVan Gogh, Egon Schiele, Gustav Klimt, Alfons
strunná kamarádka kytara a při melodii folkové
písně se dostaví úleva a pocit vnitřního klidu. Jinak Mucha, Mikoláš Aleš, František Kupka, Olbram
rád proháním kolo, lyže a brusle anebo relaxuji na Zoubek a nejoblíbenější malíř z dětství Zdeněk
Burian.
zahradě.
Máš nějaké oblíbené či stěžejní téma a kde
nacházíš inspiraci?
K mému nejoblíbenějšímu tématu patří tvorba
impresionistů, zejména Vincent Van Gogh. Není to
ale jen tento autor a výtvarný směr, zajímám se
vlastně o vše, co se k výtvarnému umění vztahuje.
Velkou inspirací je pro mne také „Matka příroda“.

Současné umění a trendy v umělecké oblasti
samozřejmě sleduji a je to až někdy hodně vzrušující, co lze v současné době označit za umění. Také
si myslím, že rozeznat pravé umění od „kýče“ je
samozřejmě složité a je to naprosto individuální
záležitost každého z nás, jakým způsobem máme
nastavené estetické cítění. To, co někteří označují
za kýč, může být pro někoho jiného vrcholné
umělecké dílo. Sám nikdy veřejně umění nehodnotím, neboť si myslím, že mi to nepřísluší, jediné,
co případně sdělím, je, zda mě dílo oslovuje či
nikoli. A jak poznat kvalitní umění? To nevím,
bohužel musím souhlasit s tebou, že pseudoumělcům je poskytován daleko větší mediální prostor
než opravdovým umělcům, kteří by si zasloužili
pozornost veřejnosti.

Co říkáš současnému umění, sleduješ ho, chodíš na výstavy? (Já mám takový pocit, podobně
jako v muzice, že ti opravdu výborní a výjimeč- Pokud vím, učíš výtvarnou výchovu, jak přiní umělci jsou široké veřejnosti naprosto nestupují Tvoji žáci k výtvarnému umění?
známí a naopak „mazalové“ jsou medializováni Před lety jsem nějaký čas vypomáhal s výukou
a popularizováni…) Nemáš nějaký tip, jak
jako odborný asistent na katedře výchov uměním
poznat kvalitní umění?
při univerzitě UJEP v Ústí nad Labem, dnes působím na Základní a Mateřské škole v Ploskovicích
jako pedagog volného času, kde vedu kreativní
kroužek, jehož součástí je i výtvarná výchova.
Ať už to byli na univerzitě nastávající učitelé či děti
na základní škole, jedno měli společné - touhu
tvořit, a to je ten správný předpoklad pro rozvíjení
uměleckých schopností.
Na čem právě pracuješ?
V současné době pracuji na bustě Františka Josefa Řezáče (český katolický kněz, pedagog, spisovatel a politik) pro Akademii Vězeňské služby, dále
pak na plastice pro Justiční akademii v Kroměříži
a rýsuje se spolupráce s panem Otakarem Duškem
(český medailér, grafický designér, dokumentarista
a pedagog).
Děkuji za rozhovor a ať se Ti daří nejen v tvorbě,
ale i v pedagogické činnost, protože probouzet
v dětech estetické cítění souvisí i s nastavením
osobních hodnot. A to je, myslím, v dnešní době
velmi těžká, ovšem potřebná práce.
Výstava je prodejní a navštívit ji můžete do 11.
ledna 2022.
rys / foto rys
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Vánoční zvyky, které ubližují…

Spolek Úsměv=Zdraví připravuje
Výroční schůze spolku v Centru kultury Lovoš, 13. 12., 9.30 hodin
Pobyty:
Sezimovo Ústí - 16. - 21. 2., cena 5 700 Kč
Hokovce, 5. - 12. 3., cena 6 250 Kč
Svoboda nad Úpou, 10. - 15. 4., cena 6 150 Kč
Libverda: 8. - 12. 5.; cena 2 100 Kč
Jižní Lázně Slovensko, 5. - 10. 6.; cena 6 000 Kč
Itálie, Caorle: 24. 6 - 3. 7.; cena 8 500 Kč
Poděbrady, 30. 7. - 5. 8., cena 5 900 Kč
Rajecké Teplice: 31. 7. - 5. 8. a 7. - 12. 8.
Jeseníky, 28. 8. - 3. 9., cena 6 800 Kč

Blíží se čas vánočních svátků, se
kterými je spojeno mnoho tradic
a zvyků. Některé z nich však mohou
nevědomky škodit. Jedním z takových zvyků je tzv. pouštění vánočního kapra na svobodu a v některých
rodinách se tak dětem ukazuje láska
a soucit ke zvířatům. Ve skutečnosti
ovšem takto „osvobozený“ kapr
umírá, neboť není schopen v novém
prostředí přežít. Je to z mnoha důvodů, mezi kterými je, zjednodušeně
řečeno neschopnost sehnat potravu,
nepřizpůsobení se okolní teplotě
i změny v metabolismu, výsledkem
je potom bolestivá smrt. Ani pobyt
v naší vaně není pro kapra nijak
příjemný, protože voda v ní je velmi
odlišná od vody v sádkách, a proto
je nejlepší si rybu domů donést už
zabitou a neriskovat, že nám lekne
ve vaně.
Dalším podobným zvykem je nošení cukroví či pečiva do lesa zvířátkům, abychom jim udělali hezké
Vánoce a tak nějak jim přilepšili.
Někteří dokonce i zdobí lesní stromečky skleněnými ozdobami s háčky a plastovými třásněmi. I zde je
potřeba upozornit na to, že dobře
zamýšlená věc způsobuje volně
žijícím zvířatům nemalé problémy
a často i úhyny. Cukroví a pečivo
(a dokonce ani to tvrdé) bychom
nikdy do přírody nosit neměli, způsobuje to spoustu komplikací od
zažívacích potíží až po smrt „obdarovaných“ zvířat. Je to z toho důvo-

du, že jejich organismus není tomuto typu krmení navyklý a způsobuje
tzv. acidózu. Vhodným krmením pro
zvěř je obecně seno, kaštany, žaludy,
dále třeba dužnaté krmivo - jablka,
mrkev či řepa, z obilovin pouze
oves. Pro zvěř je tedy dobré pouze
to, co vyroste v naší přírodě. Chceteli ovšem zvěři přilepšit, je nejlepší
spojit se s myslivci, kteří se starají
o danou honitbu, protože i zvýšený
pohyb okolo krmelců zvěř ruší a zejména v zimních měsících, kdy musí
energii šetřit, je vyrušení a následný
úprk stojí mnoho drahocenných sil
a často i život. Nejen z tohoto důvodu je také velmi důležité mít v přírodě na vodítku své pejsky, chráníme
tím totiž i je. Co se týče zdobení
stromečků pro zvířata, neměli bychom používat žádné plastové ani
skleněné ozdoby a už vůbec ne
kovové háčky, na které připevňujeme např. mrkev nebo jablka, protože může dojít k jejich pozření a následné smrti zvířete, totéž se týká
i provázků. Na to je potřeba také
myslet, pokud chceme vánoční stromek po svátcích odnést do lesa,
nebo ho dát hospodářským zvířatům. Nesmí tam zůstat žádné zbytky
po výzdobě, a protože se lehce něco
přehlédne, je lépe stromek vůbec
zvířatům nedávat.
Přeji všem krásné a klidné vánoční
svátky se zvyky a tradicemi, které
jsou pro všechny bezpečné.

Plán zájezdů a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2022
Týdenní pobyty:
4. - 11. 6. Piešťany (SK), předběžná cena: 7 900 Kč
Pobyt v hotelu, plná penze, 10 procedur a možnost dokoupení dalších
lázeňských procedur. Slovenský večer s harmonikou, možnost výletů
do okolí, doprava.
17. - 23. 7. Spálené Poříčí, hotel Brdy, předběžná cena: 6 200 Kč
Pobyt v hotelu, plná penze, každodenní program, celodenní výlet,
možnost dokoupení masáží, vířivky, sauny, doprava.
4. - 10. 9. Veselí nad Lužnicí, hotel Lucia, předběžná cena: 6 700 Kč
Pobyt v hotelu, plná penze, neomezený vstup do wellnesu, 15% sleva
na masáže, výlety do okolí.
Jednodenní zájezdy:
18. 5. Zámek Jezeří a Hvězdárna Most, předběžná cena: 400 Kč
27. 9. Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, předběžná cena: 300 Kč
Divadlo Most - termíny budou upřesněny.
Při jednodenních zájezdech se uvedená částka platí při přihlášení.
Při týdenních pobytech bude složena záloha 2 000,- Kč a doplatek nejpozději 6 týdnů před odjezdem na pobyt. Cestovní pojištění není v ceně pobytu. Doporučujeme pojištění stornopoplatků. Při platbě je nutné předložit
členskou průkazku se zaplaceným členským příspěvkem na rok 2022.

Upozorňujeme, že ceny pobytů jsou orientační!
Přihlášky přijímáme v kanceláři STP Lovosice od 1. 1. 2022 vždy v úterý
od 9 do 12 hodin.

Ing. A. Drašnarová, Ph.D.

Prosincové akce
Českobratrské církve evangelické
24. prosince od 10 hodin - bohoslužby s dětským vánočním divadlem, sál radnice, Paříkovo náměstí, Třebenice
25. prosince od 10 hodin - bohoslužby s Večeří Páně,
modlitebna v Sokolské, Třebenice
26. prosince od 10 hodin - bohoslužby, modlitebna
v Sokolské, Třebenice
1. ledna od 10 hodin - ekumenické bohoslužby
s Večeří Páně, společně se sborem P. Chelčického z Lovosic,
modlitebna v Sokolské, Třebenice
Na akce zve Pavel Klinecký,
českobratrský evangelický farář v Třebenicích

prosinec 2021
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Ohnivá dračí slavnost byla znovu velmi úspěšná

Českobudějovické divadlo Kvelb Atelier zopakovalo úspěšnou akci. Ohnivá dračí slavnost již při
své premiéře před dvěma lety v Lovosicích zaznamenala naprosto mimořádný ohlas a rekordní
účast. Děti se tak opět těšily na souboj rytíře
s desetimetrovým drakem chrlícím oheň, který

proběhl tentokrát na lovosickém náměstí.
Jak sdělil ředitel divadla Pavel Lukas, tentokrát
přivezli i novou figuru obřího čerta, který je stejně
jako drak obsluhován jednou osobou a ukrývá
v sobě spoustu technických vychytávek. Poté se
vydal průvod masek s lampiony do lesoparku

Osmička, kde akce pokračovala ohnivou show
s pyrotechnickými efekty.
Po celou dobu se malí i velcí návštěvníci mohli
občerstvit pochutinami a nápoji z LOVO Café
a vychutnat podzimní atmosféru města a odcházeli s neobvyklým zážitkem.
MgA. Andrea Cooper

Děti dostaly od ACZ pastelky

7. ročník tradiční akce Pastelky dětem zahájila společnost ACZ Lovosice v MŠ u Koníčka v Resslově ulici. S dětmi si zástupci společnosti ACZ povídali o
Japonsku a Vánocích. Všichni se naučili skládat papírového kapříka japonskou metodou Origami. Na závěr si všechny děti odnesly balení pastelek. Cílem
každoroční akce je podpořit grafomotorický vývoj dětí. Pastelky a další výtvarné potřeby obdržely v rámci akce Pastelky dětem také mateřské školy
v Lovosicích, Sulejovicích, Vchynicích, Siřejovicích, Radovesicích, Libochovicích, Podsedicích a Malých Žernosekách. „Děkujeme touto cestou všem mateřským školám, které s námi každoročně spolupracují, a hlavně všem dětem, které nám malují krásné obrázky.“
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Lovosice mají opravené varhany
O lovosickém rodákovi PhDr. Pavlu Hrubešovi jsme v LD již psali, tento muž inicioval opravu varhan v našem kostele sv. Václava.
Společně s panem farářem Mgr. Ing. Ladislavem Nádvorníkem se setkali loni před kostelem a po rozhovoru na schodech bylo rozhodnuto.
Nástroj prohlédl organolog Mgr. Radek Rejžek z litoměřické diecéze a samotné přestavby se odborně ujal pan Josef Pešava z firmy Chci-varhany.

Na nástroji byl nahrazen přežitý
systém vzduchových hadiček elektromagnetickými relátky a digitálním
systémem. Velkým úspěchem je, že
se podařilo opatřit několik rejstříků
pocházejících z varhan vyrobených
varhanářem Heinrichem Schiffnerem
(původní stavitel lovosických varhan)
a těmi nahradit nekompatibilní řady
píšťal namontovaných při nepovedené rekonstrukci v minulém století.
Tím se zvuk nástroje zkvalitnil
a více přiblížil původnímu. Počet
píšťal se rozrostl a čítá nyní přes
2 000 kusů. Samozřejmostí bylo ošetření proti červotoči a důkladné vyčistění, což proběhlo naposledy mezi
lety 1989 - 1992.
Změnila se ale i dispozice na kůru,
kde je manuál varhan nyní umístěn
uprostřed, což umožňuje lepší interakci se sborem či orchestrem. Pro ty

prosinec 2021

tak zůstává prostor na křídlech kůru,
kde se přizpůsobila a opravila podlaha, a prostor je tak možné efektivněji
využít. Celkové náklady dosud vynaložené čítají 595 tisíc korun. K úplnému splacení zbývá ještě cca 100 tisíc.
Dne 24. října se uskutečnila mše, při
které varhany slavnostně požehnal
litoměřický vikář R.D. ICLic. Mgr.
Józef Szeliga, a odpolední koncert
Pavla Hrubeše. V úvodu poděkoval
lovosický farář pan Nádvorník všem,
kteří se podíleli na iniciaci, realizaci
i propagaci akce. Firmám GlanzstoffBohemia s.r.o. a Aoyama Automotive
Fasteners Czech s.r.o., ale hlavně
farníkům Římskokatolické farnosti
sv. Václava Lovosice, občanům a
přátelům města Lovosic a též přátelům a partnerskému městu Coswig,
kteří významnou měrou pomohli
realizaci. Na koncert přijeli radní

Coswigu paní Friederike Trommer
a paní Ulrike Tranberg, asistentka
primátora. Přátelé z Coswigu absolvovali předchozí den výlet s panem
farářem na zříceninu hradu Ostrý.
Počasí se vyvedlo, a tak mohli obdivovat pestré podzimní výhledy
v jedné z nejkrásnějších partií Českého středohoří. V neděli dopoledne si
hosté v LOVO Galerii prohlédli výstavu k výročí založení Charity Lovosice
a v doprovodu ředitele Ing. Petra
Drašnara Ph.D. prošli prostory Centra
kultury Lovoš, z něhož byli nadšeni.
Po úvodu již následoval koncert,
kterým nás hudbou i slovem provedl
donátor akce pan Hrubeš. Seznámil
posluchače krátce s historií varhan
a poté varhanními skladbami v průběhu věků. I návštěvníci neznalí
mohli díky tomu rozpoznat rozdílnost ve způsobu hry i stavbě melodií.

Kdo si uchoval v paměti dýchavičný
sound varhan před opravou, byl
ohromen. Po tónech známých melodií, jako byla kupříkladu Andělské
přátelství A. Michny, Mozartovo Ave
Verum či Kuchařova Fantazie in G,
potěšil posluchače i vlastními skladbami - Water prelude či famózní
Variace na svatováclavský chorál.
V úplném závěru nechyběly ani moderní skladby od takových veličin
jako AC/DC, Deep Purple či Stairway
to Heaven od Led Zeppelin, vše se
jedinečně snoubilo ve zvuku královského nástroje.
Na celé akci je krásné, že spojilo
mnoho lidí z různých oblastí, profesí
i zemí za jednou myšlenkou ve společném díle a k radosti všech. Kéž by
vždy byli lidé jednotní při krocích,
které jsou tak důležité v dalším směřování.
rys / foto rys
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Školy

1. ZŠ má vlastní infocentrum Ámos

Vytvořili jsme si vlastní informační centrum. Portál ÁMOS přináší digitalizaci do praxe a umožňuje snadno a rychle předávat všechny důležité informace od vedení školy žákům, učitelům i návštěvníkům školy.
V portálu Ámos najde každý žák
aktuality, kalendář akcí, pozvánky,
rozvrhy a suplování, školní řád i
plánek školy. Vše přehledně, rychle a
na jednom místě. ÁMOS je napojen
na školní informační systém Bakalář.
Rozvrhy, suplování, plán akcí, jídelníčky mají žáci vždy aktuální. Bleskově se dozví všechny potřebné informace, i co bude dobrého k obědu.
Obsah portálu je zaměřen na prevenci a osvětu. Žáci se tak dozví, jak
poskytnout první pomoc, na co dát
pozor v dopravě nebo jak se bezpečně chovat na internetu. Videa
jsou tvořena ve spolupráci s partnery a odbornými garanty. Žáci si mohou vyzkoušet své znalosti díky
vzdělávacím kvízům.
Dotyková zóna s užitečnými
funkcemi
ZE ŠKOLY Prostor pro školní informace. Webové stránky školy, aktuality, kontakty, školní časopis, školní
řády.
ROZVRHY A SUPLOVÁNÍ Díky
propojení se školními systémy Bakaláři, Škola online a dalšími mají žáci
k dispozici aktuální rozvrhy a suplování.
JÍDELNÍČEK Napojení na jídelníček, který ve vaší škole využíváte.

Předškoláci se zúčastnili dýňování

Webové stránky, systémy Strava.cz,
iCanteen, E-jídelníček a další.
FUN ZONE Zde mají žáci možnost
procvičit si svoji představivost, logiku, paměť. Podpora neformálního a
inovativního vzdělávání, školních soutěží.
ZPRAVODAJSTVÍ A POČASÍ Články a reportáže studentské redakce.
Aktuální počasí s lokální předpovědí
pro jednotlivé regiony v ČR.
PORADNA A POMOC Seznam
organizací, které dětem mohou
pomoci v různých životních situacích. Mapa lokální krizové pomoci.
Videa zaměřená na osvětu.
PRO UČITELE Obsah zaměřený pro
učitele. Aktuality ze školství díky
portálu Řízení školy online, tipy na
zajímavé vzdělávací zdroje.
KAM NA ŠKOLU A KARIÉRA Specializovaný obsah pro základní a
střední školy. Přehled škol a oborů;
praxe, brigády a stáže pro SŠ.
INSPIRACE Zajímavé tipy na mimoškolní aktivity, kulturní a sportovní akce. Integrované jízdní řády pro
žáky a studenty. Vítáme vaše nápady.
Mgr. Jarmila Višňovcová, ředitelka školy

Školáci si v obci Malíč prohlédli
zblízka vinice

Žáci prvních a čtvrtých tříd ZŠ Všehrdova využili koncem září možnost
podívat se zblízka na vinice, které
zvláště na podzim podtrhují krásu
našeho kraje.
Díky vstřícnosti pana majitele se
žáci dozvěděli, co zahrnuje práce
vinaře v jednotlivých ročních obdobích, jak se zakládá vinice i jak dlouho trvá, než začne plodit, jakým
hroznům se u nás daří a co vše se
musí stát, abychom si pak víno mohli v obchodě koupit. Prakticky si pak
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vyzkoušeli sklizeň hroznů a následně
také jejich lisování ve speciálním lisu.
Nechyběla také ochutnávka různých
odrůd hroznů vína, kterou žáci maximálně využili. Největší úspěch měl
ale tradiční způsob získávání vinného moštu pro výrobu vína pomocí
šlapání bosýma nohama. Děkujeme
panu majiteli, starostovi obce, za
pozvání a možnost prakticky vyzkoušet krásnou, ale náročnou práci
vinaře.

V úterý 9. listopadu jsme se s našimi předškoláky z Modrého a Zeleného koníčka zúčastnili akce „Dýňování" na 1. ZŠ Lovosice. Za budovou
školy, na trávníku mezi stromy, byla
pro děti udělaná dýňová stezka a na
hřišti na nás čekala stanoviště s tělovýchovnými aktivitami, které si připravili žáci 5. tříd. Na dýňové stezce
jsme museli zapojit chytré hlavičky
a luštit zadané úkoly. Na každé zastávce byly připravené záludné otázky, které ale naši školáčci plnili
s přehledem. Na hřišti nám pak
páťáci zadávali těžké úkoly, které se
nám nejdříve zdály nesplnitelné. Ale
malí sportovci nám ukázali, že nej-

sou žádná ořezávátka a že zvládnou
mnohem víc, než si my, dospělí,
myslíme. A tak nám předváděli chůzi
po lavičce s dýní v rukou, hod balónky na cíl, jízdu s plně naloženým
trakařem a další a další složité disciplíny. Na konci všech aktivit jsme si
společně vyluštili tajenku celé akce,
která zněla „Dýňobraní".
Počasí nám velmi přálo, sluníčko
nám krásně svítilo a všichni jsme si
dopolední zábavu užili a moc se
nám líbila. Velmi děkujeme všem
pedagogům a dětem z 1. ZŠ v Lovosicích za krásné dopoledne a
slibujeme, že za rok přijdeme zase.
Ivana Lahovská, MŠ U Koníčka

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 7. ledna 2022

Mgr. Marcela Kasíková, ZŠ Všehrdova

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Inzerce

prosinec 2021
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Sport

Trénink v halloweenských kostýmech bavil děti v BOGI
Speciální trénink připravili trenéři pro své svěřence ve všech střediscích BOGI Sport. Na halloweenský trénink přišly děti v kostýmech,
a tak se v tělocvičnách proháněli ježiholky, čarodějové, zombíci, kostlivci, ale také princezny a další masky.

V Lovosicích, Ústí nad Labem a Mostě proběhly v
posledním říjnovém týdnu. V Litoměřicích a Teplicích, z důvodu nemocnosti dětí, trenéři přesunuli
halloweenské tréninky na začátek listopadu. Děti
tak nebyly ochuzeny o netradiční trénink v kostýmech tak nezbytných pro tu pravou strašidelnou
atmosféru a zábavu.
Na přípravě halloweenského tréninku si dali
trenéři opravdu záležet a sportovní hry přizpůsobili věku dětí. Pro menší děti byly hry jednodušší,
skupiny starších dětí měly program náročnější.
Soutěžilo se v týmech, pro které si děti samy vymyslely strašidelné jméno a pokřik. Týmová, sportovně laděná zápolení prokládaly taneční vsuvky.
Zpestřením byla soutěž, při které nebylo třeba
rychlosti a síly svalů, ale vytříbené chuťové smysly.
Rozeznávání ovocných příchutí cukrovinek mělo
vzrušující průběh a pro některé závodníky znamenalo skutečnou výzvu.
Vybrat tu „nej“ masku bylo těžké. Předvýběr tří

kandidátů provedli v průběhu her trenéři: podle
propracovanosti, náročnosti výroby a originality
strašidelného make-upu. Konečné pořadí už bylo
v režii dětí. V zástupu se stavěly za svého favorita
a podle počtu „fanoušků“ se určilo pořadí vítězných kostýmů. Malou odměnu si však odnesli
nejen vítězové, ale všechny děti.
Organizace halloweenských tréninků byla náročnější a vyžadovala plné nasazení trenérů. V Mostě,
Teplicích, Litoměřicích a Lovosicích k velké radosti
dětí trenérům asistoval také maskot BOGI Sportu
lvíček Bogísek. Radost a nadšení si přinesly děti
domů. „Dostával jsem zprávy od rodičů ze všech
skupin a různých měst, jak jejich děti halloweenský
trénink bavil. Líbila se jim výzdoba, kostýmy trenérů, Bogísek, odměny… A že budou moc rády, když
se akce za rok zopakuje,“ svěřil se šéftrenér Patrik
Zeman s ohlasy dětí a potažmo rodičů na netradiční pojetí tréninku. „Příští rok bychom rádi udělali tuto akci ve větším stylu. Nejlépe v hale, kde se

sejdou všechny děti z daného střediska spolu se
všemi trenéry. Byli bychom rádi, kdyby se zapojili i
rodiče. Představuji si velký halloweenský trénink
s náležitě strašidelnou výzdobou, muzikou a cateringem…“
Nyní již probíhají ve sportovní přípravce BOGI
standardní tréninky podle harmonogramu. Na
začátku listopadu jsme testovali děti, co se na
BOGI zatím naučily. Další kola testování budou
v rozmezí tří měsíců. Tak získáme přehled o sportovním rozvoji dětí a budeme vědět, na co se
zaměřit.
„Další velkou plánovanou akcí je Vánoční BOGI
turnaj 18.12. v Ústí nad Labem a 19.12. v Lovosicích a potom také v dalších městech, kde BOGI
působí. Termíny ještě ladíme. Sejdou se tam
všechny děti a rodiče. Bude se trénovat, soutěžit
a nakonec každé dítě najde dárek pod vánočním
stromkem,“ prozrazuje další plány BOGI Sportu
Patrik Zeman.
BOGI Sport

Lovosické hokejistky dovezly z turnaje stříbro, vstupné pomohlo dobré věci

Již třetího ročníku benefičního
utkání Bílinský Březňák cup se účastnil hokejový tým HC ženy Lovosice.
Jako jediný z osmi zúčastněných
týmů se jednalo o tým smíšený
(našim hokejistkám vypomohli muži
z B skupiny Lovosice), přesto v konkurenci výhradně mužů obsadil
skvělé 2. místo. Podlehl jen na ná-
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jezdy 3:2 ŽST Louny. Třetí místo
získali hokejisté HC Krokodýl z Mostu. Akce pokračovala koncertem na
nádvoří bývalého bílinského pivovaru a toto historické místo nabídlo
překvapivě dobrou akustiku. Diváci
tak mohli vychutnat koncert domácí
kapely Exit a představila se též spolupořádající kapela Wanastovi Vjecy

revival. Rovněž proběhla aukce, kde
byly vydraženy podepsané hokejky
hrající legendy Litvínova – Viktora
Hübla a dále hokejka olympijského
vítěze z Nagana a trojnásobného
mistra světa Roberta Reichela
i čepice podepsaná Jirkou Šlégrem
a Martinem Ručinským. Robert Reichel se akce osobně zúčastnil a byl
fanoušky stále obklopen.
„Ještě důležitější než naše 2. místo,
ze kterého máme pochopitelně
radost, byl ale účel akce," sdělila
kapitánka HC ženy Lovosice Božena
Vozárová. Těší nás, že jsme mohli
přispět na dobrou věc a dokázat, že
sport pomáhá," doplnila Vozárová.
Díky vstupnému, aukci i kapelám,
které vystoupily večer po zápase, se
podařilo vybrat 80 tisíc korun pro
Matyáška Tomana, kterému dar
pomůže zaplatit léčbu, již nehradí
naše pojišťovny.

rys / foto HC ženy Lovosice
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Děti uspořádaly sbírku pro psí
útulek v Proboštově

Naše třída 5.A ze Základní školy ve
Všehrdově ulici v Lovosicích se stala
garantem školní sbírky pro útulek
poskytující péči týraným psům,
psům z množíren a hlavně španělským chrtům, kteří jsou svými majiteli - lovci po sezoně zabíjeni. Útulek
GALGO V NOUZI v Proboštově čítá
zhruba 50 pejsků a my se rozhodli,
že v rámci Světového dne laskavosti,
13. listopadu, uspořádáme ve škole
hmotnou a finanční sbírku. Do té se
zapojili i další žáci a pedagogové
školy. Podařilo se nám nasbírat velké
množství čistících prostředků, dobrot, dek, ručníků, starých povlečení,
ale i hotovost 5 240 Kč.

V sobotu několik rodin vyrazilo do
Proboštova sbírku předat. Byl to
tedy zážitek! Dozvěděli jsme se od
paní Magdy celou historii útulku
a mohli se pomazlit se členy velké
smečky. Příběhy některých pejsků
jsou opravdu smutné, ale my měli
radost, že jsme mohli alespoň kapkou v moři pomoci. A to by měl
dělat každý člověk! Neubližovat,
nepomlouvat, nedělat zle... Jako děti
nerozumíme tomu, proč se tohle
děje - zvířátkům nebo i lidem. Buďme k sobě laskaví, protože malá
laskavost plodí další laskavost a ve
výsledku je to řetěz plný lásky.

Sarah Wernerová a Valika Goliášová, 5.A

Den stromů na ZŠ Všehrdova

prosinec 2021

Ekopobyt třeťáků ze ZŠ A. Baráka
na Mentaurově

V dnešní koronavirové době se to
zdá téměř jako sen, ale náš sen se
stal poslední zářijové týdny skutečností. Naši třeťáci ze ZŠ A. Baráka
v Lovosicích mohli poprvé od první
třídy vyrazit na ozdravný pobyt.
Naším cílem byla Skautská základna
na Mentaurově, kde od září 2021
Ekologické středisko SEVER realizuje
pětidenní ekopobyty pro děti. Lektoři z ES Sever si pro nás připravili
velice pestrý program a téměř všech
5 dní jsme byli venku v lese na čerstvém vzduchu.
Programem nás provázela stínka
Týnka, která nás hned první den
zavedla do světa hmyzu. Malých
tvorů je v přírodě neskutečně mnoho a jsou pro přírodu velice důležití
jako tzv. rozkladači. Zkoumali jsme
stopy zvířat, které zvířátka v přírodě
zanechávají. A to nejen stopy
z kopýtek, ale třeba i kosti, srst a
potravu.
Další den jsme se vypravili k nedalekému potůčku, kde jsme zkoumali
živočichy ve vodě i kolem vody.
Mezi dětmi se našli zdatní lovci
žabiček. Večer na nás čekalo noční
dobrodružství v lese za tmy.
Své poznatky z prvních dnů jsme
zužitkovali při tvorbě imaginární

ekologické zahrádky. Stali jsme se
zahradními architekty a zkusili jsme
si vytvořit projekty ekologických
zahrádek.
Ve čtvrtek jsme se věnovali ekopotravinám a ekochovu dobytka. Děti
si vyzkoušely vyrobit vlastní sýr
z čistě přírodních surovin, na kterém
jsme si všichni moc pochutnali. Odpoledne jsme se učili rozdělat oheň
pomocí křesadla a březové kůry.
Večer jsme si užili opékání buřtů u
táboráku.
Poslední den jsme se věnovali
vlastním projektům. Třída 3.A si za
svůj projekt zvolila zkoumání drobných živočichů v Opárně. Třída 3.B
zhodnotila vzhled školního pozemku
a navrhla některé změny, které chce
do konce školního roku 2021/2022
uskutečnit.
Děkujeme lektorům ekologického
střediska Sever za velice pěkný týden. Děti si vyzkoušely, že je
v přírodě neskutečná zábava a že
k tomu není nic potřeba. Získaly
spoustu nových poznatků o přírodě
a jejím fungování. Věříme, že po
těchto zkušenostech si tyto generace budou přírody více vážit a ochraňovat ji.

Ve více než 40 zemích světa se
slaví Den stromů. Datum se liší
podle klimatických podmínek.
U nás připadá na 20. října. Také
i oslava tohoto dne vypadá všude
jinak. Na Všehrdovce paní vychovatelky uspořádaly Stromovou
stezku. V lesoparku Osmička rozvěsily na stromy předem připravené úkoly, které se týkaly stromů a
keřů. Zvaní byli úplně všichni, kteří
si chtěli zasoutěžit a přitom se
dozvědět třeba i něco zajímavého
o přírodě. Ke každé otázce byl také
připravený úkol, který hravě zvládli
i ti nejmenší. Označené písmenko
z vyluštěného slova si účastníci
zapsali a na konci stezky přečetli

tajenku.
Ke každé soutěži patří vyhlášení
vítěze, tím pro nás byli všichni,
kteří si našli v této uspěchané době na luštění čas, a ti si svoji výhru
mohli vyzvednout ve škole. Jsme
moc rádi, že se akce líbila, zasoutěžily si nejen děti z naší školy, ale i
školky a ostatní lidé z okolí.
Touto stezkou jsme chtěli upozornit na Den stromů, abychom si
uvědomili, že příroda je v našem
životě důležitá, abychom se k ní
podle toho chovali a vedli k tomu i
děti. Děkujeme všem, kteří se přišli
podívat.

Mgr. Lucie Žižkovská, koordinátor EVVO

Eva Gertnerová, Pavla Frieserová,
vychovatelky školní družiny
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Kultura

Gymnázium uspořádalo koncert s křtem opraveného klavíru
Koncert s opraveným klavírním křídlem proběhl v budově gymnázia první týden v listopadu. Původně s nápadem přišli studenti Tomáš Hart
a Lucie Švábová - dva skvělí klavíristé, které trápilo, že tak krásný nástroj chátrá a nikdo s tím nic nedělá.
(Křídlo stálo v jedné ze tříd jako pozůstalost po základní škole, která tam původně sídlila.)

Finance na opravu začala shánět paní učitelka
Jozefína Štěpánová před zhruba 5 lety. Na podporu opravy se uskutečnily dva benefiční koncerty (na jeden z nich přijel i známý skladatel,
klavírista a moderátor Václav Kopta, který pochází z nedalekých Libochovic), přispělo město
Lovosice a opravy se ujal pan Aleš Štekláč. Ten
provedl opravu za víceméně symbolickou cenu,
a velmi tak pomohl uskutečnění záměru.
Po zaznění klavírních skladeb Can You Feel
My Heart (skupina Bring Me The Horizon) a Je
te laisserai de mots (Patrick Watson) v podání
Karolíny Havrdové a Hany Kimmerové (třída

kvarta) přivítali a úvodní slova pronesli ředitel
školy Mgr. Marek Bušek a paní učitelka Jozefína
Štěpánová. Jako sólisté večera se poté představili Daniel Zeman (sekunda) s písní Černá kráska, Gabrielle Pergreffi a Tereza Kubíčková (3.A)
s písní Hádej a noblesní opravený klavír rozezněli Jana Suchanová a Jiří Knotte. O rytmický
doprovod se postaral Pavel Drašnar na cajon
a na kytaru Daniel Rambousek. Dvě sólové
písně dal rovněž „k dobru“ pan Kopta. Jeho
volba padla na žertovné Tři tety a druhou Honky Tonky blues (obě od nesmrtelné dvojice
Suchý + Šlitr), kterou si pobrukovalo i celé po-

četné publikum. V závěru si skladbu Mít rád
bližního svého za doprovodu sboru Tutti Pazzi
zazpívala též paní učitelka Štěpánová.
Akce byla završena slavnostním přípitkem
a symbolickým politím s přáním, aby klavír
dlouho a dobře sloužil po další léta.
Pan Kopta navíc věnoval svou knihu do nově
zrekonstruované školní knihovny, a tak způsobil radost i správkyni knihovny paní Mgr. Jitce
Musilové, která se o její rekonstrukci zasloužila.
Velké poděkování patří iniciátorům, účinkujícím a všem rodičům, kteří děti podporují a také
zajistili občerstvení.
rys / foto Jan Macek / rys

Expozice Dana Richtera v Třebenicích je otevřena

V nedalekých Třebenicích se minulý měsíc v půdních prostorách MÚ otevřela pro veřejnost expozice věnovaná malíři Danu Richterovi.

Život tohoto umělce byl spjat
s krajinou Českého středohoří, její
podmanivou a tajemnou krásou,
mystickou tajuplností a dramatickou romantikou. Dan Richter opustil tento svět před rokem (psali
jsme v LD). Do té doby stále tvořil
v malebné vesničce v srdci středohoří ve svém ateliéru, kde v přestavěné zemědělské usedlosti našel
ideální místo pro život i tvorbu.
Dan Richter se narodil 2. listopadu 1930 v Ostravě, ale do patnácti
let žil v Modřanech u Prahy. Po
skončení války se rodina vzhledem
k pracovním povinnostem otce
musela přestěhovat do Ústí nad
Labem. Vnímavý hoch prožíval
přestěhování velmi těžce. Vše mu
ale vynahradilo poznání Českého
středohoří, které magicky souznělo
s jeho naturelem. Dan Richter se
od mladých let zabýval filozofií, a
to ještě daleko dříve, než začal s
malířstvím. V rodinné knihovně
studoval filozofické spisy a tříbil si
tak svůj názor na svět. Nikdy tak
nepodléhal módním uměleckým
ani jiným vlivům a vypracoval si
naprosto specifický a neopakovatelný výtvarný rukopis. Ten konečně hodnotí jak odborníci, tak laická
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veřejnost.
Vernisáž zahájila paní starostka
Ing. Eva Hajná a po úvodní skladbě
v podání pana Jiřího Kudrmana
(klarinet) a paní Markéty Staré
(klávesy) umělce přiblížili ve své
promluvě pánové Josef Otradovec
a Václav Vobořil. Než se návštěvníci mohli ponořit do unikátních
obrazů, promluvila o mistrovi osoba nejpovolanější, manželka paní
Kristýna Richterová. S nesmírnou
láskou pohovořila o jeho vnímání
světa, které jí skrze hudbu, výtvarné umění a filozofii zprostředkovával.
Celoživotní obdivovatel Českého
středohoří Dan Richter ke své tvorbě přistupoval s nesmírnou pečlivostí, láskou a pokorou, což je na
obrazech patrné, a i neznalí pozorovatelé jsou vtaženi do mysteriózního světa barev a mohou prostřednictvím obrazů odkrývat mnohovrstevnatost mistrova díla.
V posledních letech již pan Richter nevystavoval, aby se mohl plně
věnovat rozjímání a soustředěné
tvorbě. Přáním mistra bylo, aby
jeho odkaz nezůstal zapomenut,
což se právě nyní podařilo vyplnit.
(rys / rys)
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Kariérové poradenství pro žáky
ZŠ Antonína Baráka

Deváté třídy zažívají poslední rok
na základní škole a stojí před nimi
důležité rozhodování – výběr střední
školy. V předmětu Svět práce se již
žáci v 8. ročníku seznamují s různými
druhy a typy středních škol, zabývají
se sebepoznáváním a ujasňují si
kroky, které mají správné volbě
předcházet.
Naše škola již druhým rokem spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou v Teplicích na
projektu „Podpora úspěšnosti ve
vzdělávání v Ústeckém kraji“. Cílem
spolupráce je příprava a realizace
aktivit podporujících kariérové poradenství na ZŠ a systematická práce s
žáky 2. stupně, zejména 7. – 9. tříd.
V rámci projektu jsme bezplatně
získali licenci programu pro žáky,
tzv. aplikaci Salmondo, která může
žákům ukázat silné stránky a nasměrovat je při kariérovém rozhodování.
Aplikaci využívají kromě deváťáků i
osmáci. Ti si budou zaznamenávat
vývoj svých výsledků tak, aby za
necelý rok měli snadnější rozhodování.

Škola také spolupracuje s Informačním centrem Úřadu práce. Deváté třídy vyslechly přednášku na téma
Volba povolání.
Tradiční exkurzí je návštěva Střední
školy technické a zahradnické Lovosice, kde se žáci seznámili se všemi studijními a učebními obory.
Prohlédli si prostory školy i externí
pracoviště ve Vrbičanech a v Litoměřicích.
Další pestrou nabídku oborů středních škol mohli také žáci zhlédnout
na Výstavě škol na Zahradě Čech.
A kdo ještě z vycházejících žáků
bude váhat, tak tomu snad pomůže
online setkání se zástupci středních
škol v Ústeckém kraji. Setkání organizuje výchovná poradkyně a svoji
účast přislíbilo přes deset středních
škol a středních odborných učilišť.
Žákům, na které čekají přijímací
testy z českého jazyka a matematiky,
škola nabízí přípravu na testy i doučování.
Všem žákům a rodičům přejeme
dobrou volbu při výběru střední
školy.
ZŠ Antonína Baráka Lovosice

Lovosičtí turisté hodnotili

V sobotu 13. listopadu se v sále
staré radnice sešly více než tři desítky členů KČT Lovosice na tradičním
Závěru sezony. Po krátkém přivítání
zhodnotil PharmDr. Stáně uplynulou
sezonu. V prvním čtvrtletí jsme bohužel nemohli pořádat žádné akce,
jmenovitě Novoroční výstup na
Lovoš a Jarní putování okolím Lovoše. Turistická sezona začala tak až v
květnu účastí na Litoměřických návratech. Také „Střeďáci“ obnovili
své pravidelné středeční výlety až
v květnu. Protikoronavirová opatření
přesunula tradiční Májové dny na
kolech až na červen. Téměř třicítka
cykloturistů jezdila v podhůří Lužických hor a podívala se i do Žitavy.
Příjemné bylo červnové setkání s
přáteli ve Velvarech na vernisáži
výstavy Patchwork s láskou paní
Bohmové.
Při týdenním srpnovém pobytu na
kolech v okolí Chebu dvacítka účastníků sice často zmokla, ale přesto se
na kolech podívala do bavorského
Selbu na krásnou porcelánovou
kašnu, v Arzberku si prohlédla zbytky dolu „Kleiner Johannes“, v Bečově
shlédla relikviář sv. Maura a navštívila poutní areál Maria Loreto. Také
Střeďáci strávili v srpnu příjemný

týden u Máchova jezera ve Starých
Splavech.
V září se klub připojil k celostátní
akci „Ukliďme Česko“ úklidem turistických cest na Lovoš a v říjnu zahájili členové akci Revitalizace chaty na
Lovoši vyklízením chaty a částečnou
demontáží přístavku WC.
V dalším seznámil Ing. Vodička
členy klubu s přípravou a postupem
prací na akci revitalizace chaty na
Lovoši. Původní záměr zajistit akci
na klíč se výběrovým řízením v prosinci nepodařilo uskutečnit. Do dalších kroků pak zasáhl obrovský nárůst cen stavebních hmot a přetížení
stavebních kapacit v roce 2021.
Marie Vodičková pak referovala o
aktivitách na získání prostředků na
revitalizaci chaty a poděkovala okolním obcím a firmám za poskytnuté
dary, vyzdvihla zejména dar firmy
EMCO s.r.o. Marie Zalabáková ve
svém referátu shrnula činnost Střeďáků za uplynulý rok, a protože jsme
se dohromady téměř dva roky neviděli, informovala i o akcích roku
2020.
Pak už byl jen prostor na výměnu
poznatků a zkušeností z cest a přemýšlení nad Turistickým kalendářem
2022.
Ing. Miloš Vodička

Přívoz ukončil sezonu na konci října
Na konci října ukončil sezonu přívoz do Píšťan. Vzhledem k příznivému
podzimnímu počasí ještě zájemce z řad turistů a cyklistů převážel do konce
měsíce. Nyní již nastává období zimního klidu, a tak i lodě jsou vytaženy na
břeh, kde vyčkají na to, až budou opět na jaře spuštěny a potěší výletníky
krásnými pohledy na Lovoš z hladiny Labe.
(rys, foto rys)
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• • • Výherní křížovka Lovosického dneška • • •

Znění tajenky zašlete na e-mail: martina.tendlerova@meulovo.cz . Autoři prvních tří správných odpovědí obdrží drobný dárek.
Do předmětu e-mailu napište heslo „křížovka“. Tajenku z tohoto vydání najdete v dalším čísle spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Tajenka z listopadového vydání: Dušičky

Úcta k zemřelým je dána od nepaměti, a tak na
celém světě mají nějakou modifikaci tohoto svátku. Velká část z nich se slaví právě na přelomu
října a listopadu. Tradiční Památku všech zemřelých dodržuje okolo 80 % lidí v České republice.
Dušičkám předchází svátek všech svatých 1. listopadu, který ovšem pochází z křesťanství. Historickým předchůdcem křesťanských dušiček byly u
pohanských Slovanů ritualizované oslavy či hostiny, konané přímo na nekropolích na počest zesnulých předků. Keltové, kteří obývali naše území před
Slovany, slavili v noci z 31. října na 1. listopadu

prosinec 2021

svátek Samhain. Samhain byl podle keltské tradice
časem, kdy se duše zesnulých vrací domů a jejich
příbuzní jim svítilnami z vydlabaných řep pomáhají
na cestě do podsvětí. Na ochranu před zlými duchy se lidé převlékali do hadrů a malovali si obličeje. Snad nejznámější je svátek mrtvých El Día de
los Muertos v Mexiku. Součástí těchto oslav jsou
hostiny, průvody i večírky. Zajímavou podívanou
je také čínský svátek Qingming. Ten se jako jeden
z mála podobných svátků slaví v dubnu. Při této
příležitosti se tančí i zpívá a stejně jako v Mexiku
lidé připravují pokrmy pro duše zemřelých.
(rys)

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.
E-mail: sefredaktor@kclovos.cz (ceny bez DPH)
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