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Tříkrálový koncert v kostele sv. Václava. Více na straně 17. (foto rys)
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Rekonstrukce ubytovny
na „zimáku“ začala
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Vážení spoluobčané,
předešlé měsíce opět
přinesly různé změny, ale
hlavním tématem stále
zůstává situace kolem
COVID-19. Je stále stejně
komplikovaná,
někdy
zmatečná, vyčerpávající a
únavná. Všichni, a město Lovosice
není výjimkou, však musí fungovat.
Krom běžných organizačních a
provozních věcí se podařilo rozjet
dlouho připravovaný projekt rekonstrukce ubytovny zimního stadionu.
V souvislosti s tím nám bývá vyčítáno zadlužení města. Je ale třeba
zvážit přínosy, které převažují i fakt,
že kdyby k opravě nedošlo, mohli
bychom v budoucnu celý objekt
zavřít, neboť by se již nedal provozovat. Úvěr město nezatíží výrazněji
než oprava Pfannschmidtovy vily.
Některé další investiční akce bylo
nutné přesunout z loňského roku na
letošek a pevně věřím, že se podaří
dotáhnout je do zdárného konce.
Důvody přesunů akcí jsou stále
stejné, mnoho akcí je odvislých na
součinnosti několika subjektů, jejich
plánů a investic. Jiné na sebe nepřímo navazují, proto občas dochází k
prodloužení doby realizace. Důležitý
je však výsledek, a tak můžeme s
uspokojením konstatovat, že v ulici
Terezínská byla dokončena rekonstrukce vodovodu a kanalizace a v
ulici Vančurova rovněž, a to i s
instalací nového veřejného osvětlení
a s novými povrchy.
Nejsou ale jen akce investic, ale
také rozvojové a strategické. Tím je
například vznikající důležitý dokument – Komunitní plán města.
Komplexní dokument zahrne plán,
vývoj a podporu komunitních služeb. Na dokumentu pracuje intenzivně sociální odbor, kterému tímto
vyjadřuji velké poděkování za příkladné zpracování a přístup. Občané
mají možnost se stejně jako v případě strategického plánu města vyjádřit, připojit své postřehy a nápady, a
to na vloženém listu uvnitř LD nebo
na vybraných místech zmíněných na
následujících stranách.
Dále bych rád poděkoval Technickým službám města Lovosice, které
stále pracují na tom, aby naše město
bylo uklizené, příjemné a díky součinnosti s odborem životního prostředí i kvetoucí a úpravné. Važme
si pěkného prostředí našeho města,
které udivuje i návštěvníky z jiných
koutů naší vlasti.
Milan Dian

Osobnost

Odešel kapelník
Josef Vinš
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Aktuality

Rekonstrukce ubytovny na „zimáku“ odstartovala
V pátek 15. ledna byl odstartován jeden z největších a nejdůležitějších projektů, které město za poslední roky realizuje.
V příštích 12 měsících dojde k celkové rekonstrukci a změně dispozic ubytovny zimního stadionu v Lovosicích.

Vznikne zde nová jídelna s terasou a relaxačním
prostorem a ubytovací část, kde jsou navrženy tři
typy apartmánů. „Tato modernizace přinese všem
sportovním i cestovatelským nadšencům dostupnou možnost ubytování v novém sport-hotelu,
který v Lovosicích tak zoufale chybí. Věřím, že
přispěje k rozkvětu cestovního ruchu i samotných
Lovosic,“ sdělil při slavnostním předání staveniště
Milan Dian, starosta města.
Ubytovna má celkem 5 nadzemních podlaží a je
částečně podsklepená, v budově se nachází administrativní prostory správy areálu a technické
místnosti umístěné ve sklepě. Sklepní prostory se
vyklidí a zasanují. Hlavní stavební činnost se bude
týkat nadzemních pater. V prvním nadzemním
podlaží vznikne vstupní hala, šatny sportovců a
zázemí ubytovny. Do druhého podlaží bude
umístěna administrativní část, sociální zázemí a
provoz bistra. Zbývající tři nadzemní podlaží budou plnit ubytovací funkci budoucího sporthotelu pro krátkodobé ubytování sportovců a
dalších hostů. Stavební práce se týkají jak vnějšího pláště, kdy má dojít k výměně výplní otvorů a
zateplení obvodového pláště a to i směrem k
ledové ploše, tak vnitřních prostor objektu, kde
jsou navrženy dispoziční změny. Při jejich projek-
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tování byl brán co největší zřetel na stávající nosné konstrukce a na to, aby se do nich zasahovalo
co nejméně. Vnitřní povrchy budou kompletně
nové. Patra v budově jsou spojena schodištěm,
které dozná zasloužené rekonstrukce, a navíc je
propojí nový výtah, který zajistí bezbariérový
pohyb po budově.
„Rád bych, aby se ubytovna stala perlou sportovního areálu. V Lovosicích máme skvělý sport,
rozsáhlý sportovní areál, ale špatné a zastaralé
zázemí a zoufalý nedostatek ubytovacích kapacit.
Tento projekt nás přivede do jednadvacátého
sportovního a moderního století, kdy se nebudeme stydět zvát české i zahraniční sportovní týmy.
Přilákáme tím zcela nový segment trhu a určitě se
dočkáme i kvalitní, a to minimálně celorepublikové, sportovní podívané,“ sdělil Dian.
Architektonickou studii připravily společnosti
LINE architektura s.r.o. a desk architekti, s. r. o.
Projektovou dokumentaci vypracovala společnost
LINE architektura s.r.o. Technický dozor investora
bude pro město vykonávat společnost CHEMINVEST s.r.o., Litvínov v přímé kooperaci s odborem
majetku a investic a ve spolupráci se zástupci
provozovatele areálu, Technickými službami města Lovosice.

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele se
stala společnost GKR STAVBY s.r.o. z Roudnice
nad Labem. Výběrové řízení bylo zadáváno jako
otevřené řízení v režimu nadlimitní veřejné zakázky se zahájením ke dni 27. srpna 2021 a termínem
pro ukončení podání nabídek do 15. listopadu
2021. V řádném termínu bylo přijato celkem
6 nabídek elektronickou cestou. Vybrán byl zhotovitel s nejnižší nabídkovou cenou za splnění
všech zákonných podmínek.
Celkové náklady ve výši 91 mil. Kč bez DPH bude město hradit z úvěru, který byl zastupitelstvem
města schválen v červnu loňského roku. Úvěr
městu poskytne Československá obchodní banka,
a.s., která nabídla nejnižší cenu. Celkem 130 mil.
Kč s DPH. Městu se podařilo vysoutěžit úrokovou
sazbu ve výši 2,2 %, která bude neměnná po celých 20 let splácení. „Rozpočet města nebude
úrokem nijak výrazně zatížen. Plánujeme totiž, že
část úvěru bude hrazena z provozních výnosů
ubytovny a se splácením začneme až po zaplacení poslední splátky úvěru na rekonstrukci Pfannschmidtovy vily, což nastane v příštím roce. Celková roční splátka úvěru je 6,5 mil. Kč, tedy pouze
o 1 mil. Kč více než roční splátka předchozího
úvěru od KB, a.s.,“ uvedl Dian.
(ik, foto mt)
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Odbory informují
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město vybízí občany ke konzultaci k 5. Komunitnímu
plánu péče města
Zajímají Vás sociální a související služby a programy ve městě a ORP Lovosice? Nyní máte možnost zapojit se do procesu konzultací o jejich rozvoji
v dalších třech letech. Návrh 5. Komunitního plánu péče města a ORP Lovosice na roky 2023 - 2025 (dále jen 5. KPP) byl zpracován za účelem vedení
procesu konzultací o rozvoji sociálních a souvisejících služeb a programů ve
městě a ORP Lovosice v letech 2023, 2024 a 2025. Celý proces konzultací
Návrhu 5. KPP proběhne od 21. února 2022 do 25. března 2022. Po ukončení
procesu konzultací bude NÁVRH 5. KPP zpracován do finální verze a předán
Radě města Lovosice a poté Zastupitelstvu města Lovosice ke schválení.
Proces konzultací bude veden písemnou formou. Připomínky je možné podávat od 21. února 2022 do 4. března 2022 na Připomínkovacích dotaznících, které najdete na níže uvedených distribučních místech. Na těchto místech najdete i NÁVRH 5. Komunitního plánu péče města a ORP Lovosice na
roky 2023 - 2025.

Distribuční místa:
(Místa, která slouží pouze pro samostatné prostudování materiálu a podání
připomínky)
Městský úřad Lovosice – vestibul
Informační centrum Lovosice
Městská knihovna Lovosice
Internetové stránky města Lovosice – www.meulovo.cz + dalších měst a obcí
správního obvodu ORP Lovosice
Městské/obecní úřady SO ORP Lovosice
Konzultace k předkládanému materiálu jsou možné s manažery jednotlivých
koordinačních skupin (KS):
KS sociální pomoci a péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
Bc. Libuše Borníková, e-mail: libuse.bornikova@meulovo.cz, tel: 416 571 211
KS sociální pomoci a péče o rodinu, děti a mládež
Bc. Petra Buriánková, e-mail: petra.buriankova@charitalovosice.cz, tel: 739
381 949
KS sociální pomoci a péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
Mgr. Petra Smetanová, e-mail: petra.smetanova@nadeje.cz, tel. 778 407 227

Kontakt pro dotazy k procesu komunitního plánování:
Mgr. Eva Rudiková, koordinátorka komunitního plánování
e-mail: eva.rudikova@meulovo.cz, tel: 416 571 200
Za vaše připomínky vám děkujeme.

Hlavní koordinační skupina komunitního plánování

Výstavba „kruháku“ začne na jaře
Na jaře letošního roku se plánuje zahájení dlouho očekávané výstavby
okružní křižovatky I/15 v ul. Terezínská (investor ŘSD). Akce s sebou
přinese dopravní omezení na příjezdu od Lovochemie do města.
Podrobnější informace budou předloženy na základě schválení
objízdné trasy před zahájením stavby. Termín zahájení bude upřesněn
po výběrovém řízení ze strany ŘSD.

únor 2022
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Město

Statistika vybraných úkonů odboru správních činností
a živnostenského úřadu za rok 2021

Lovosice jsou na 1. místě podle
Indexu kvality života v kraji
Podle Indexu kvality života jsou Lovosice na 1. místě v Ústeckém
kraji za rok 2021. Vyplývá to z informací společnosti Obce
v datech, s.r.o., která každoročně zpracovává veřejně dostupná
data k měření kvality života v 205 obcích s rozšířenou působností
a v Praze.
Porovnáváno je 29 ukazatelů, které dohromady shrnují tři hlavní
kategorie: Zdraví a životní prostředí, Materiální zabezpečení a vzdělání a Vztahy a služby.
V celkovém hodnocení dosáhly
Lovosice na 4,6 bodu a jsou celkově
na 106. místě v celé ČR. V porovnání s městy v Ústeckém kraji jsme na
1. místě. V kategorii Zdraví a životní
prostředí jsou Lovosice na 6. místě
v Ústeckém kraji a na prvním místě
v Materiálním zabezpečení a vzdělání. V kategorii Vztahy a služby se
město umístilo na třetím místě mezi
hodnocenými obcemi našeho kraje.
V podrobném hodnocení jednotli-
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vých kritérií můžeme zmínit například první místo v ČR v indexu silniční sítě nebo druhé místo v indexu nabídky pracovních míst na Úřadu práce. Naopak nejhorší umístění,
celkem 194. místo z celé ČR, mají
Lovosice v indexu znečišťovatelů.
Hned za Lovosicemi se na 107.
místě umístila Roudnice nad Labem, dále pak Litoměřice na 149.
příčce, 170. je Děčín a na 172. místě
skončilo Ústí nad Labem.
Podle serveru obcevdatech.cz, kde
jsou zveřejněny výsledky průzkumů
od roku 2018, Lovosice první místo
v Ústeckém kraji drží dlouhodobě
po celé čtyři sledované roky.
(ik)

Napsali o nás...

O systému Air Tracker, tedy Monitoringu ovzduší města Lovosice,
napsal odborný časopis Moderní obec.
„Velmi mě těší, že o našem projektu napsal tak renomovaný časopis.
Žijeme v kraji s vysokým počtem
znečišťovatelů a je třeba kvalitu
ovzduší sledovat. Pokud se zapojí
více obcí, mohlo by to přinést zpřesnění některých dat a lepší pochopení
naměřených hodnot. Snad by
k tomu mohl napomoci i článek
v časopisu, jakým je právě Moderní

obec,“ sdělil Milan Dian, starosta
města.
Moderní obec je časopis vydávaný
již od roku 1995 nakladatelstvím
Profi Press, které se zaměřuje na
časopisy pro profesionály a odbornou veřejnost. Měsíčník Moderní
obec je určen pro starosty, zastupitele a městské a obecní samosprávy.
(ik)

Upozornění pro návštěvníky
městského hřbitova
V současné době se provádí úklid kolem hrobů.
Odložené nádoby či jiné předměty si odnášejte s sebou.
Neukládejte je za hroby!
Děkujeme. Správa pohřebiště
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Rozhovor

Policie ČR Ústeckého kraje hledá nové pracovníky
V souvislosti s tímto tématem jsme položili několik otázek ředitelce Územního odboru Litoměřice, který spadá pod Krajské ředitelství policie ČR,
paní plk. JUDr. Heleně Pšeničkové.

Na výstroj a výzbroj zaměstnanců
PČR se jako všude vypisuje výběrové řízení, znamená to, že není
dovoleno použít třeba vlastní
zbraň pro služební účely?
Pro služební účely svou zbraň nemůže policista použít. Avšak pokud
by zasahoval v době mimo službu při
mimořádné události, tak může použít
svou soukromou zbraň za dodržení
zákonných podmínek.

Paní doktorko, Policie ČR je významnou složkou zajišťující bezpečnost a pořádek. Co vše by měl
uchazeč znát, než se přihlásí do
vašich řad? Jde o náročnou práci i
po psychické stránce, takže krom
trestní bezúhonnosti a fyzické
zdatnosti by měl být osobnostně
způsobilý. Co si pod tím můžeme
představit?
Uchazeč před přijetím do služebního poměru musí projít přijímacím
řízením, které se skládá z psychologických testů, testů fyzické zdatnosti
a zdravotní prohlídky. Ke splnění
těchto podmínek jsou stanovena
jednotná kritéria. Zjednodušeně u
psychologických testů řečeno, uchazeč (potažmo policista) musí být
chytrý, odolný, slušný a aktivní. Odborné posouzení vychází z testů
stanovených vyhláškou.
Než se stane skutečným policistou, projde jistě školením a výcvikem? Kde probíhá a jak dlouho to
trvá?
Než se policista stane skutečným
policistou, to trvá určitě déle, než je
doba potřebná k absolvování základního školení a výcviku. K tomu je
potřeba, podle mě, tak 5 let praxe.
Pokud se ale bavíme o základním
kurzu, tak ten trvá jeden rok. Jeho
délka se může měnit. V zásadě však
základem je kurz, kde se začínající
policista seznámí se základy manipulace se zbraní, pak odchází na několikaměsíční základní odbornou přípravu do školských zařízení MV. Poté se
vrací na základní útvar na praxi. Na
závěr skládá zkoušku. Po jejím úspěšném absolvování nastupuje na
útvar.

V Lovosicích se má letos vybudovat Střelecké centrum. Počítáte s
využitím tohoto jistě unikátního
projektu v rámci výcviku svých
pracovníků?
Zatím mi není známo, jakého charakteru toto centrum bude, takže
zatím s tím nepočítáme.

Stejně jako profesionálním vojákům i policistům náleží za odsloužené roky výsluha. Po kolika letech
a jak je vysoká?
Výši výsluhy stanoví zákon o služebním poměru, ta základní je po 15
letech a činí 20 % měsíčního služebního příjmu.
Zaznamenala jste nějakou změnu
ve vnímání příslušníků PČR veřejností ve srovnání třeba s dobou
před 10, 20 lety?
Obecně si myslím, že došlo ke zvýšení důvěry v policii v posledních
letech.

Co říkáte na současné české seriály z prostředí policie? Jsou reálné?
Sledujete je?
pracujete s nimi a lze se přihlásit Současné české seriály nesleduji.
do takového útvaru jako psovod?
Výjimkou bylo několik dílů Prvního
K této otázce se přesně vyjádřit oddělení, kde byl odborným poradnemohu. Chovatelská stanice spadá cem Josef Mareš, se kterým jsem
přímo pod Policejní prezidium.
v době mého působení na krajské
kriminálce často spolupracovala.
Vedle psů u nás také policie využívá i koně. Jsou nějaké takovéto Děkuji za rozhovor a přeji úspěšsložky i v rámci Ústeckého kraje?
ný nábor a nám všem mnoho noV rámci ústeckého krajského ředi- vých perspektivních policistů, kteří
telství odbor hipologie dislokován budou občanům oporou.
(rys, foto archiv Policie ČR)
není.

Jaké byly Vaše začátky u PČR? A
co jste vnímala jako nejtěžší?
K policii jsem nastoupila v roce
1991 jako vyšetřovatelka na tehdejší
Okresní úřad vyšetřování v Mostě.
Vyšetřovala jsem zejména násilné
trestné činy. V tom jsem pokračovala
i na krajské úrovni, kde se vyšetřují ty
nejzávažnější trestné činy, jako jsou
vraždy, těžké loupeže atd.

Pokud splní veškeré náležitosti,
může si pak vybrat z několika
útvarů – pořádkové, dopravní a
cizinecké policie nebo je mu určeno, kde bude sloužit, třeba dle
jeho dispozic a schopností?
Samozřejmě, že se vychází z momentálních potřeb policie, ale snaží- Je těžké pro ženu zapadnout do
me se vyjít uchazeči vstříc, na jaký kolektivu převážně mužského a
útvar by chtěl jít. Např. u dopravní uspět? Jaký je v současnosti poměr
policie je již základní příprava na to mužů a žen u PČR?
Když jsem nastupovala k policii,
přizpůsobena.
určitě nebyl poměr mezi muži a žeCo u dnešních uchazečů postrá- nami takový jako dnes. Podvědomě
dáte nejvíce?
jsem cítila, že kolegové čekali, jak se
Tak jak se změnila mladá generace zachovám a budu vystupovat. Nikdy
obecně, tak se to, podle mého názo- jsem ale nevnímala nějaký vyloženě
ru, odráží i u uchazečů a nově na- negativní postoj. Myslím, že to není
stoupivších policistů. Je to menší úplně otázka pohlaví, ale přístupu
smysl pro povinnost, odpovědnost za k práci a vystupování.
svou vykonanou práci, ale i samo- Přesný poměr mužů a žen u policie
statnost v rozhodování nebo respekt mi není znám, pochopitelně by šel
k autoritám. Tím, že k nám nastupují dohledat ve statistice, ale určitě se
mnohdy ihned pro absolvování ma- tento poměr zvyšuje.
turity, tedy po dovršení 18 let, projevuje se i nedostatek životních zkuše- Česká republika bývala špičkou v
ností. Avšak to jim k tíži nemůžeme chovu a výcviku služebních psů. V
nedalekých Prackovicích byla před
přičítat, ty musí získat.
pár lety znovuobnovena a moderJak moc je Policie České republi- nizována chovná stanice pro sluky v našem kraji personálně poddi- žební psy. Další taková byla, pokud vím, v Domažlicích (ta byla
menzována?
K 1. 1. 2022 chybělo v kraji 435 poli- snad zrušena). Pokrývá tato stanice potřeby našich složek? Spolucistů, na Litoměřicku 21.
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Školy

Putování po hvězdách

Děti navštívily knihovnu

Ve čtvrtek 13. ledna proběhlo na ZŠ Všehrdova první letošní setkání
s předškoláky na téma vesmír.

Na úvod programu jsme na školním hřišti společně vypustili do
oblak lampiony s poselstvím štěstí,
zdraví a radosti. Ve škole prošly děti
hvězdnou bránou, tím se proměnily
v kosmonauty a putování po vesmíru se zastávkami v jednotlivých
vesmírných stanicích mohlo začít.
V té první si malí kosmonauti naprogramovali robotickou včelku
tak, aby mohli sbírat jednotlivé
hvězdy. A že se jim dařilo, o tom
svědčí počet objevených hvězd.
Poté se z další stanice vydali hledat meteority a hvězdné horniny.
Zkoumali jejich tvar, barvu, složení
a také vlastnosti. Do speciálních
nádob si nasbírali hvězdný prach
pro další bádání ve svých laboratořích.
Vydali se pak po stopách na
hvězdné obloze. Tady potřebovali
fyzickou zdatnost a obratnost, aby
vyšplhali po vesmírném žebříku a
mohli se dotknout hvězdného ne-

be. Proběhli se mezi jednotlivými
planetami a zvládli i chůzi po měsíčních kamenech.
Poslední zastávkou byla vesmírná
konstruktérská stanice. Zde se naši
kosmonauti sešli u jednoho stolu,
aby vymysleli a sestrojili ještě lepší
variantu kosmické lodi. Po vyladění
všech detailů se pak pustili do samotné výroby. Zhotovili si také
označení ve tvaru kruhu, které si
připevnili na skafandry.
Po skončení výpravy přistáli všichni kosmonauti bezpečně na planetě
Zemi. Zvládli putování po hvězdách
bez jakýchkoliv závad na kosmické
lodi a přivezli nám všem spoustu
poznatků o vesmíru a prokázali
svoji šikovnost a znalosti.
My všichni v naší škole se na děvčata i kluky z prvního společného
setkání budeme těšit na setkání
druhém a poté je i rádi přivítáme už
coby naše budoucí žáky.

Jako každý rok, tak i letos navštívily
děti z MŠ „U Koníčka“ v prvním lednovém týdnu Městskou knihovnu
Lovosice, a to oddělení dětské beletrie. Návštěva knihovny byla součástí týdenního projektu „Můj vánoční dárek – kniha“. Děti se do
knihovny moc těšily, protože milují
knihy. Již předem věděly, jak s knihou zacházet a jak se o ni starat. I
v mateřské škole mají děti zařízen
čtenářský koutek s volně přístupnými knihami.

V domluvenou hodinu nás čekala
paní knihovnice a po prohlédnutí
prostoru knihovny usadila děti na
místa. Zde si všichni vyslechli velmi
zajímavé vyprávění o knihách, do
kterého se také mohli aktivně zapojit. Nejlepší pro děti však bylo, když
si samostatně mohly knihy osahat,
prohlížet je a vyprávět si o obrázcích
nalezených v knihách. Na závěr si
společně s paní učitelkou vybraly
několik knih k zapůjčení do MŠ.
Iva Benešová, MŠ Resslova „U Koníčka“

Mgr. Hana Protivová

Leden na ZŠ A. Baráka ve znamení
charity, sportování i recitace
Na začátku ledna nás velmi potěšila milá slova chvály od babiček a
dědečků z Domova důchodců v
Čížkovicích. Děkovali za zaslané dárečky. Naši třeťáci totiž každému
obyvateli domova věnovali ručně
vyrobeného andílka s nápisem „Každý z nás je pro někoho andělem“.
Ve školní družině jsme se po Vánocích věnovali sportu. V každém oddělení proběhla zimní olympiáda.
Děti soutěžily v biatlonu se střelbou,
skákaly na lyžích, jezdily na sáňkách,
vyzkoušely lední hokej, jízdu na
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bobech, krasobruslení ve dvojicích a
snowboarding. Prostě to byla paráda. Na konci dostaly děti diplom i
sladkou odměnu.
Soutěžili jsme i v nesportovním odvětví, v recitaci. Proběhla školní kola
v recitaci žáků 1. a 2. stupně. Přihlášení žáci se velmi pečlivě a zodpovědně připravovali. Bylo velmi obtížné vybrat ty „nejlepší“ recitátory,
kteří nás budou reprezentovat na
okresní přehlídce. Držme vítězům
palce, aby se jim v okresním kole v
recitaci dařilo.
ZŠ Antonína Baráka

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Děti

Na 1. ZŠ uspořádali tradiční
tajuplné putování školou

Dne 17. a 18. ledna se naše škola
zahalila do tajemna a již posedmé
pozvala žáky na tajuplné putování
školou. Po roční pauze se stěny
„pevnosti Boyard" otevřely pro 80
žáků z 1. stupně a 90 žáků z 2. stupně.
Chodby osvětlovala záře luceren,
ve třídách praskal oheň, otec Fura a
strážci místností netrpělivě čekali na

Nábor dětí na vodácký pětiboj
aneb Špunti na vodě

týmy odvážných žáků, které dorazily
vstříc nevšedním zážitkům. Týmy
podstoupily obratnostní i vědomostní soutěže, mnohdy prokazovaly značnou odvahu a důvtip. Získané indicie dovedly týmy k heslu,
které jim otevřelo bránu sálu s pokladem. Večer si užili nejen žáci, ale
i jejich učitelé.
Mgr. Jana Chlupsová

Tři králové navštívili děti
v MŠ Sady pionýrů

Klub vodáků v Lovosicích zve děti ve věku 7–14 let za nevšedními zážitky
spojenými se sportováním, zábavou, tábořením a poznáváním jiných míst
ČR. Klub se věnuje dětem, které soutěží na rychlostních pramicích. Na
pramicích pádluje posádka složená z 5 členů. Vodácký pětiboj zahrnuje
soutěže ve vodním slalomu, sprintu, sjezdu, střelbě a plavání. Posádka se
může účastnit závodů, které trvají po celý víkend v různých koutech ČR na
řekách a jezerech.
Podívejte se na náš Facebook: Vodáci Lovosice - klub Deli
Neváhejte zavolat: Lenka Černá Joachimsthalerová 602 521 504
Holka nebo kluk? Žákovské posádky jsou smíšené, takže je to jedno.
Navrhni tento sport svým kamarádům a utvoř si vlastní posádku.
Nebo přijď sám a my ti posádku sestavíme.
Je dobré, když budeš umět plavat.
Můžeš se s námi vydat na dětský vodácký tábor pořádaný v červenci.
Tréninky žákovských posádek se budou konat vždy v úterý nebo ve
čtvrtek od 15 či 16 hodin.

Zakončení Vánoc připadá na 6. ledna. V tento den se v našich ulicích objevují Tři králové. I k nám do mateřské školy zavítali Kašpar, Melichar a Baltazar, aby završili dvanáctidenní vánoční období a konec oslav narození Ježíška. Děti vyslechly příběh o cestě králů do Betléma a jejich vzácných darech, kterými Ježíše obdarovali. Společně si připomenuly zvyky ukončení
vánočních tradic. Na rozloučenou s králi a vánočním časem si všichni zazpívali koledu My tři králové.
MŠ Sady pionýrů, Lovosice

únor 2022
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Jednotky

Požární jednotky měly ve městě v závěru roku dvě cvičení
U každé takové akce je nejprve stanoven námět výchozí situace, rozdělení na etapy a cíle, které je potřeba cvičením protrénovat.

K simulaci požáru došlo v ranních hodinách na
oddělení občanských průkazů, kde měla v kuchyňce vzplanout rychlovarná konvice a následně
kuchyňská linka, což vedlo k zakouření celého
oddělení. V době vzniku požáru byla na oddělení
pouze jedna pracovnice.
Sled následných kroků byl stanoven tak, že
požár zpozoruje zaměstnankyně, která vyjde z
WC a hned se pokusí požár hasit. Při hašení se
nadýchá zplodin hoření, zatočí se jí hlava a upadne na podlahu. Požár zároveň zaznamená teplotní čidlo EPS a kolegyně navrátivší se do kanceláře, která ohlásí požár podle vnitřní poplachové

směrnice.
Další bylo taktické cvičení - únik čpavku, jež
proběhlo na zimním stadionu v Lovosicích. Tématem byl únik čpavku, který při obsluze chladicího zařízení masivně unikl ze čpavkového hospodářství zimního stadionu Lovosice. Simulována
byla kontaminace pracovníka údržby stadionu,
který byl v budově technologie čpavkového hospodářství. Jednotka HZS Lovosice měla za úkol
evakuovat zasaženého pracovníka, v ochranných
oděvech zastavit únik čpavku do ovzduší a následnou dekontaminaci zasahujících.
Cvičení tak prověřilo dojezdové časy jednotek

požární ochrany, nácvik řízení a organizace činnosti VZ při zásahu na nebezpečné látky – únik
čpavku. Procvičilo se ovládání požární techniky a
věcných prostředků i praktický nácvik vyhledávání osob v přetlakových protichemických oděvech
a praktický nácvik odstranění úniku čpavku v
přetlakových protichemických oděvech. Též
praktický nácvik dekontaminace zasažených
osob a zasahujících hasičů. V akci byly použity
zadýmovače, figurína a vybavení jako ochranné
prostředky příslušníků.
Obě akce byly úspěšně zvládnuté, a cvičení tedy
splnila účel.
HZS / foto mt

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
v období od 16. 12. 2021 do 15. 1. 2022
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
V uvedeném období jsme 12x řešili ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. Hned šest případů pak bylo 26. prosince. Úkony jsme prováděli v ulicích
Zámecká, Příčná, Osvoboditelů, Wolkerova, Nádražní, Vodní a Mírová.
Krádež zboží – Penny market
21. 12. ve 14.50 hodin jsme řešili uložením pokuty krádež zboží v marketu
Penny.
Spolupráce s Policií ČR
23. 12. ve 20.15 hodin jsme v rámci spolupráce s Policií ČR na žádost obvodního oddělení Lovosice prováděli zákrok z důvodu porušování protiepidemických opatření na nádraží ČD.
Znečištění pozemní komunikace
23. 12. v 6.05 hodin jsme v ulici Dlouhá prováděli úkony ke znečištění pozemní komunikace v části Lovosic z důvodu úniku motorového oleje
z motorového vozidla. Zabezpečení olejových skvrn na pozemní komunikaci bylo provedeno hasičským záchranným sborem.
Poškození podzemního kontejneru
28. 12. v 8.30 hodin jsme v ulici Kmochova řešili poškození technické součásti u podzemních kontejnerů.
Rušení nočního klidu
30. 12. ve 23.44 hodin jsme v ulici Sady pionýrů řešili rušení nočního klidu
v jednom z bytů bytového domu.
Nedovolený prodej pyrotechniky
31. 12. ve 14.05 hodin jsme v ulici Terezínská
k nedovolenému prodeji zábavní pyrotechniky.

prováděli

úkony

Fyzické napadení
7. 1. v 15.30 hodin jsme v ulici Osvoboditelů řešili fyzické napadení osoby.

Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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První Centrum duševního zdraví
pro děti a mládež funguje v Terezíně
První Centrum duševního zdraví pro děti a mládež na Litoměřicku
zahájilo činnost v Terezíně, otevřela ho nestátní nezisková organizace
Naděje.

Cílem centra je poskytovat komplexní a včasnou sociální pomoc
dětem a mládeži s rizikem vzniku
duševního onemocnění nebo s již
rozvinutým duševním onemocněním
a snižovat počet či zkracovat délku
hospitalizací v psychiatrických nemocnicích.
Služba je také zaměřena na podporu celé rodiny klienta, které pomáhá
zvládnout situaci a předcházet negativním dopadům.
Všichni členové týmu pracují ambulantně v sídle služby v budově
Vysoké školy aplikované psychologie na adrese Akademická 409 a
rovněž v terénu v přirozeném prostředí klienta (domov, školské zařízení, kavárna, park) nebo při jeho

Kontakty:
e-mail: cdz.terezin@nadeje.cz
telefon: 775 889 624
www.nadeje.cz/terezin
hospitalizaci. Služba má regionální
působnost na území celého okresu
Litoměřice včetně města Lovosice.
Centra duševního zdraví jsou novým
prvkem v systému péče o lidi s duševním onemocněním. NADĚJE v Terezíně plánuje službu postupně
rozšířit o denní stacionář, zdravotní
služby a přímo zapojit do poskytované pomoci psychologa a psychoterapeuta. Služby Centra duševního
zdraví jsou poskytovány bezplatně.

Spolek Úsměv=Zdraví
Připravuje pobyty:
Víkendy Doksy - 8. 5. + 23. – 25. 9., cena 1 250 Kč
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
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V LOVO Galerii se chystá další vernisáž
Dne 24. února v 17 hodin bude v LOVO Galerii slavností vernisáží otevřena
výstava obrazů lovosického akademického malíře Jiřího Novosada. K vidění
budou méně známá mistrova díla či obrazy ze soukromých sbírek, které
nejlépe přiblíží autorův svět - svět, který se jeví ve své každodennosti jako
prostor setkávání lidských bytostí v nádražních čekárnách, v prostředí městských ulic, autobusových zastávek, bister, kanceláří v pocitu syrové reality,
již autor jedinečně dokázal zachytit.
(rys)

Plán ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2022
Týdenní pobyty:
4. - 11. 6. Hotel Ort u Sobotky
předběžná cena: 6 500 Kč
Pobyt v hotelu, plná penze, 2x výlet do okolí, hudební večer,
možnost koupání v přírodním koupališti, 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.
Upozorňujeme, že ceny pobytů jsou orientační!
Přihlášky přijímáme v kanceláři STP Lovosice od 1. 1. 2022 vždy v úterý
od 9 do 12 hodin.
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Fotostrana

Investiční akce v Lovosicích v roce 2021
V loňském roce, který opět přinesl vlivem pandemie řadu komplikací v realizačních firmách, na trhu komodit
i v organizacích, se povedlo mnoho investičních akcí.

Jednou z největších byla rekonstrukce v Terezínské ulici, kde došlo k výměně vodovodu a kanalizace, které byly staré sto let. Zde jsou hlavní
práce hotovy a komunikace je otevřená k provozu.
Ještě se budou dokončovat drobné práce na
chodnících. Na jaře se počítá s provedením vodorovného dopravního značení.
Velkou akcí byla rovněž oprava vodovodu a
kanalizace v ulici Vančurova – oprava vodovodu,
kanalizace a plynovodu byla dokončena na začátku roku. V současné době je hotova rovněž komunikace, chodníky a nové veřejné osvětlení. Až budou vhodné podmínky pro osev, dokončí se úpravy u opěrné stěny SŽ. Vzhledem k tomu, že Správa
železnic plánuje velkou rekonstrukci na tomto
úseku tratě, budeme čekat a budeme v součinnosti pro dopojení bezpečného přechodu na tomto
přejezdu. Toto je odvislé od zahájení prací ze stra-
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ny drah. Dokončena byla rovněž výměna vodovodního řadu na hřbitově, dále jsou plánovány
opravy zdí.
V kooperaci s OŽP, TSML a památkovou péčí
města bylo revitalizováno náměstí sv. Václava
včetně sochy sv. Václava. Díky spolupráci výše
zmíněných se povedla kvalitní přeměna prostoru
v moderní místo, navazující opticky na plochu
náměstí s fontánou.
Vzniklo zcela nové pietní místo – Pomník padlých u Deli, kde bude odborem životního prostředí provedena výsadba letos na jaře.
Dále byl zprocesován a vysoutěžen zpracovatel
zadání pro vlastní soutěž s možností čerpání na
optimalizaci veřejného osvětlení. V ulicích Švehlova a Turkova bylo instalováno nové veřejné
osvětlení.
Instalovala se též nová vánoční výzdoba,

ALZA boxy, vyměněna byla autobusová zastávka na Holoubkově. Povedla se oprava anglických dvorků u gymnázia včetně opravy chodníku v ulici Tovární. Dokončen a spuštěn byl provoz nabíječek včetně dopojení sportovišť a KC
Lovoš na zelenou energii a podařila se i oprava
obou vstupních portálů a přístupu do přilehlého podchodu.
Na 1. ZŠ bylo dokončeno sociální zázemí pro
žactvo vč. opravy navazujících sociální zařízení
učitelů. Došlo k opravě nejpoškozenějších částí
cesty v Lovošské ulici včetně řešení částečné eliminace dešťových vod. Dlouho očekávaná je rekonstrukce křižovatky I/15 v ul. Terezínská (investor
ŘSD) – dle informací z ŘSD stále počítají s realizací
v roce 2022. Termíny spuštění akce závisí na procesu výběru zhotovitele.
Ing. Lucie Dvořáková, vedoucí odboru majetku a investic
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Sport

Závěr roku měl BOGI Sport velice pestrý
Na nedostatek činnosti si v prosinci v BOGI SPORTU nemohl nikdo stěžovat. Program ve všech střediscích byl vskutku nabitý.
Děti si užily sportu, Mikuláše s čerty a anděly a také pravou vánoční atmosféru.

Počátkem prosince čekalo na svěřence ve všech
střediscích BOGI Sportu překvapení. Během tréninku, který probíhal zcela obvykle, vpadli do haly
čerti, které s patřičnou důstojností provázel Mikuláš s anděly. Rodiče, kteří o plánované akci věděli,
byli vázáni slibem mlčenlivosti, dětem nic neprozradili. Děti byly mikulášskou návštěvou skutečně
ohromené. Menší i některé větší hledaly ochranu u
trenérů i pod andělskými křídly. Čertíci se ukázali
spíše jako rozverní raraši než hrůzostrašní netvoři,
a tak z dětí strach brzy opadl a ochotně předvedly
Mikulášovi, jak pilně trénují, jaké umí cviky a došlo
také na písničky. BOGI klub se postaral, aby se
dobrůtky z Mikulášova košíku dostaly na všechny
a na závěr se děti společně s Mikulášem vyfotily.
Další akcí pak byly speciální vánoční tréninky,
které postupně proběhly v Mostě, Litoměřicích a
Teplicích. O tento speciální trénink byl velký zájem, a tak se malí sportovci dostavili skutečně v
hojném počtu. Trenéři sestavili hodinový program,
který spojil běžnou část sportovní, proloženou
soutěžemi, a nadílku pod stromečkem. Spolupracovali také rodiče, kteří připravili pro své malé
sportovce pohoštění. Výjimečnou atmosféru podtrhovala vánoční výzdoba tělocvičen a přítomnost
klubového maskota Bogíska.
Vyvrcholením prosincových aktivit v BOGI byl již
tradiční Vánoční turnaj pro všechny svěřence BOGI
Sport. Tato opravdu velká akce se uskutečnila dne
11. 12. v Ústí nad Labem ve sportovní hale Stříbrníky a 19. 12. v Lovosicích v hale Chemik a přilehlé
nafukovací hale. Pro děti byl připraven „kruháč“.
Na děti čekaly sportovní aktivity vycházející z fotbalu, házené, gymnastiky, atletiky, z pohybové
koordinace a také oddechová nafukovací odlehčená dráha pro relaxaci. Velké oblibě se těšilo stanoviště s občerstvením. Skupinky, které čítaly 30 dětí,
se pod dohledem trenérů střídaly na jednotlivých
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stanovištích po 20 minutách. Na Vánočním turnaji
byl vítězem každý. Všechny děti byly za svůj sportovní výkon odměněny medailí – půvabnou vánoční vločkou a diplomem. Poté přišla na řadu
část společenská. Do tance se pod vedením trenérek Anny Marie Wagnerové, Adély Stiborové a
Patricie Faustové daly děti, celý trenérský tým a
také rodiče na tribunách. Tančila celá hala!
Trenéři BOGI Sport si na výzdobě dali skutečně

záležet, připravili vánoční foto koutek, nechyběl
Bogísek. Mysleli na všechny své svěřence, na každého čekal pod stromečkem malý dáreček. „Je
skvělé, jak se zapojili rodiče a připravili pro všechny děti bohatý raut. Za to jim patří velký dík. Spolupráce rodičů s trenéry nám umožňuje pro naše
děti připravit opravdu nádherné akce,“ hodnotí
šéftrenér Patrik Zeman vánoční akce v BOGI Sport.
BOGI Sport

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Osobnosti

Odešel kapelník Josef Vinš

V prosinci odešel do hudebního nebe letitý kapelník orchestru Vinšovanka, zpěvák, sólista na klarinet a saxofon Josef Vinš. Tradici kapelnictví
převzal po svém otci, který založil v roce 1953 v Klapém těleso pod názvem Taneční orchestr Josefa Vinše, a hudba ho provázela celý život.
Cesta k hudbě vedla přes absolutorium Vojenské
hudební školy Víta Nejedlého (později Vojenská
konzervatoř) v Roudnici n. L. ze třídy profesora L.
Materny. Poté byl 6 let členem orchestru Ústřední
hudby AČR v Praze na pozici koncertního mistra.
Po ukončení vojenské kariéry se stal inspektorem
hudeb na OKS Litoměřice a poté ředitelem Lidové
školy umění v Libochovicích, kde ihned po svém
nástupu založil Malý dechový orchestr s názvem
„Hanžburáček“. Tento soubor si ve velice krátké
době vybudoval skvělou pověst a respekt na hudební scéně při různých soutěžích MDO. Hudebně
vedl a vychoval mnoho skvělých žáků, kteří jsou
dodnes, ať už jako profesionální hráči známých
orchestrů či kapelníci amatérských kapel, stále
aktivními muzikanty. V 80. letech hrával rovněž
v orchestru Kulturního střediska Lovoš pod vedením Josefa Turka.
Po roce 1989 se vydává se svým orchestrem, již
pod názvem „Vinšovanka“, na zahraniční podia, co
znamenají svět, a zanedlouho se dostaví velký
úspěch v podobě následujících 25 let hudebního
života jako kapelníka na říčních a zaoceánských
lodích německého rejdaře Petera Deillmanna.
Hudební geny předal též svému synovi Josefu, již
třetímu z generace muzikantů a kapelníků od
úpatí hradu Hazmburk, a společně byli posledních
třicet let pravidelnými hosty hudebních festivalů,
lázeňských koncertů a slavnostních vernisáží.
Účastnili se též významných hudebních projektů v
rámci EU.
Vinšovanka se pod jeho vedením stala (vzdor
svému názvu evokujícímu dechovou hudbu) univerzálním tělesem, jejíž repertoár obsáhl nejširší
spektrum skladeb od swingu přes populární a
taneční hudbu, až po zmíněnou hudbu dechovou.
S velkým úspěchem koncertovala v zahraničních
metropolích, přímořských letoviscích a lázeňských
městech.
I přesto, že orchestr Vinšovanka plnil sály a náměstí především v zahraničí, nezapomněl na domácí scénu a v menších obsazeních odehrál tisíce
firemních večírků, výročních schůzí, mysliveckých
honů, tanečních zábav, přes rauty, galavečeře,
narozeniny až po svatby, letní slavnosti, taneční

kurzy či párty všech druhů.
Na závěr si dovolím osobní vzpomínku. Měla
jsem to štěstí, že jsem zažila, troufám si říci, nejlepší dvě dekády a mohla spolu s ním zpívat a hrát
na jednom pódiu. Zažili jsme stovky koncertů,
plesů, hráli v sálech i pod širým nebem a těšilo
nás, že se lidé baví a jsou spokojení.
Pepík kolem sebe vždy soustředil vynikající hudebníky, kteří hráli a hrají v orchestrech K. Vlacha,
F. Slováčka, ÚH AČR Praha či významných praž-

ských divadlech.
Se svou nepřehlédnutelnou postavou byl vždy
lídrem a frontmanem, který se dokázal přiblížit
publiku a rozproudit jedinečnou zábavu. Vždy
galantní a v dobrém rozmaru, muzikant tělem i
duší, který po celý život rozdával se svou kapelou
dobrou náladu, radost a štěstí. Mnoho písní, co
jsme spolu zpívali, už nikdy nezazní tak, jak zněly…
A navždy bude v akordu i v srdci chybět tón…
Pepíku, děkuji!
rys / foto archiv rodiny

• • • Čestný občan Lovosic MUDr. Josef Šváb • • •
* 15. srpna 1910 – † 11. února 2000. Čestné občanství uděleno in memoriam 15. 6. 2000.
Josef Šváb se
narodil 15. srpna
1910 v jižních
Čechách v obci
Chyšky u Milevska. Tatínek pracoval jako pošťák
a maminka jako
zemědělská dělnice. Byl sedmým
dítětem v rodině,
ale prvním a dlouho očekávaným
chlapcem. Rodiče si přáli, aby vystudoval na kněze. Přineslo by mu to
jistě solidní společenské postavení i
slušné finanční zajištění. Josef tedy
nastoupil do Českých Budějovic na
gymnázium. Po úspěšné maturitní
zkoušce byl přijat na kněžský seminář. Stalo se ale něco, co nikdo nečekal. Mladý Josef se vzepřel vůli rodičů
a odešel do Prahy studovat medicínu.
Musel si ale veškeré nemalé náklady
na studium hradit sám. Naštěstí mohl
bydlet u jedné ze svých sester, která
žila v hlavním městě, na Pankráci.
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Těsně před promocí Němci ovšem
zavřeli české vysoké školy a Josef
Šváb odešel pracovat jako medik do
nemocnice v Prčicích. Zde se seznámil se svojí budoucí manželkou, tehdy už lékařkou Ludmilou Foltýnovou
(1910). Ta stihla promoci ještě před
uzavřením škol a v Prčicích zrovna
absolvovala svou první praxi.
V roce 1940 se Josef a Ludmila vzali.
Mladí novomanželé Švábovi se přestěhovali do Libice nad Cidlinou
k rodičům Ludmily. Tady si doktorka
Švábová zařídila s manželem zubní
ordinaci. Společně provozovali soukromou praxi až do roku 1947. Tehdy
Josef Šváb konečně mohl dokončit
svá studia na fakultě všeobecného
lékařství včetně dvouleté nástavby
zubního lékařství. Ve stejném roce
oba zubní lékaři zareagovali na výzvu
na pomoc pohraničí a spolu se svými
dvěma malými syny Josefem (1940) a
Janem (1943) se přestěhovali do
Lovosic. I tady pokračovali ve své
zubařské praxi a otevřeli si ordinaci.

Počátkem padesátých let, po měnové
reformě, byla ale „znárodněna“. Po
likvidaci soukromé praxe se doktor
Šváb aktivně angažoval při vzniku
Okresního ústavu národního zdraví a
zubního ambulatoria v Lovosicích.
Práce zubního lékaře byla jeho koníčkem a velmi dobře zvládal i manažerskou funkci vedoucího ambulatoria. Jeho zásluhou byla péče o zuby
v Lovosicích na vynikající úrovni a
díky svým pracovním a odborným
výsledkům byl později jmenován
okresním stomatologem pro okres
Litoměřice. Zůstával přitom i v ambulatoriu v Lovosicích jako vedoucí a
udržoval vysoký standart péče o zuby
ve městě i v celém okrese. I po odchodu do důchodu byl velmi aktivní
a pracoval jako vedoucí zdravotní

komise u MNV. Jeho odborné kvality
mu umožnily zastávat vedoucí funkce. Jako člen KSČ a vedoucí pracovník zastával i funkce politické na
úrovni okresu a na pracovišti. Byl
členem OV KSČ, řadu let lektorem
VUML (Večerní univerzita marxismuleninismu) a funkcionářem ROH. Za
dlouholetou práci a politickou činnost byla udělena MUDr. Josefu Švábovi plaketa Klementa Gottwalda.
V roce 1988 odchází doktor Josef
Šváb formálně do důchodu a v plné
práci umírá 11. února 2000 na srdeční selhání v nemocnici v Litoměřicích.
Je pohřben na hřbitově v Lovosicích
spolu s manželkou Ludmilou († 1987).
Podle vzpomínek synů a zápisu z kroniky
Lovosic (1972) zpracoval Miroslav Hvorka
v dubnu 2016

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 3. března 2022
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Beseda, osobnost

JAR, Svazijsko a Botswana – hledání té pravé Afriky

V městské knihovně se konala 18. ledna cestopisná beseda Jihoafrická republika, Svazijsko a Botswana - hledání té pravé Afriky. Lektorem byl
mladý cestovatel Tomáš Štěpán, Hanák jak poleno, zakladatel Moravského festivalu a průvodce v Kanadě. „Co je Moravský festival? Je to festival
plný vína a tradičního moravského jídla. Voňavé festival provoněné poctivó klobásó, jitrnicó, tvarůžkem či moravským koláčem,“ říká zakladatel.

Tomáš Štěpán už odmalička snil o cestě na černý
kontinent. Vždycky chtěl vidět tu pravou Afriku z
pohádek a dokumentů, tu Afriku z dětských knížek
a snů. Sledovat všechna ta zvířata, jak se prohánějí
nekonečnou savanou. Pozorovat krále zvířat ve
volné přírodě. Vychutnat si brzkou snídani při
sledování stáda slonů. Být součástí okamžiku, kdy
se kolem prožene šílenou rychlostí stádo gazel,
zeber a pakoňů. „Vždy jsem chtěl pocítit vůni Afriky. Vůni vyprahlé krajiny s červenou hlínou. Pocítit
africký prach na vlastní kůži. Zajímalo mě, jestli
ještě taková Afrika vůbec někde existuje. Co myslíte, podařilo se mi najít taková místa,“ ptá se cestovatel.
V lovosické knihovně vyprávěl návštěvníkům o
své cestě do Afriky, kde prožil s partnerkou nezapomenutelná dobrodružství. Čekala je ale i cesta
plná překážek a nástrah. Navštívili národní parky,
rezervace a záchranné stanice. Ochutnali africkou
kuchyni. Tradiční pokrmy i africké maso. Okusili
gazely, buvola a pštrosa. Vařili na ohni, spali pod
širákem, pozorovali hvězdy na nebi… Navštívili
vesnickou školu a přespali u místních, kde si zatančili tradiční zulu tance. Přešli Dračí hory. S 4×4
expedičním vozem se vydali do divoké, vyprahlé,
neprostupné krajiny Centrálních Kalahár. Podělili
se s posluchači také o neplánované noční setkání
s divokou šelmou a uvíznutí v hlubokém písku.

Nakonec dojeli až k oceánu, kde surfovali na divokých vlnách. Vyzkoušeli si rovněž potápění s velkým bílým žralokem. Potěšili se též s tučňáky,
velrybami a lachtany. Lektor se zmínil, že v JAR žijí
tři skupiny obyvatel: černoši, barevní a bílé obyvatelstvo a že existuje něco jako obrácený rasismus,
který se v JAR často používá. Přednášející se zmínil
i o tom, jak chutnala místnímu etniku moravská
slivovice a co si o nás Češích myslí.
Co o nás v Africe vědí? Kde je Česká republika?
Jsou Češi bohatí? Podobné otázky pokládal Tomáš

Štěpán místním lidem na své tříměsíční cestě.
Některé odpovědi ho rozesmály, jiné zase šokovaly. Expedice terénním vozem do Botswany, hledání
naprosté volnosti a svobody, stopování kalaharských lvů, noční setkání s hyenou, úprk před nosorožcem, fotografování stáda slonů nebo pozorování gepardů při lovu. Návštěva domorodé vesnice ve Svazijsku a putování divokými Dračími horami v Jižní Africe, to vše poutavě vylíčil Tomáš Štěpán.
Zodpověděl nám rovněž stručně a výstižně tři
dotazy.
Znáte České středohoří?
Když se řekne České středohoří, vybaví se mi
sopečné vrcholky a Milešovka.
Které místo v České republice máte nejraději?
Nejraději mám svou rodnou Hanou. Můj domov
a náš rybník.
Co se Vám líbilo nejvíc v Africe?
Ten pocit volnosti. Jak v Dračích horách, tak v
Kalahárách.
Kdo se chce dozvědět o JAR více, doporučuji mu
detektivky od spisovatele Deona Meyera, rodáka
z JAR, které se v Kapském Městě, Johannesburgu a
dalších jihoafrických sídlech odehrávají. Všechny
jsou k dispozici v lovosické knihovně.
(hz, foto archiv T. Štěpána)

Vzpomínka
na Zdeňka Rouse
Letos nás navždy opustil náš tatínek, dědeček, pradědeček, kamarád, sportovec, ale především skvělý člověk, kterého jsme si nedokázali představit bez
jeho úsměvu a dobré nálady. Město Lovosice pro něho byla srdeční záležitost. Zde trénoval a závodil za Atletický oddíl a později se stal trenérem a předsedou oddílu. Až do svého důchodu pracoval v SCHZ Lovosice, kde vedl skupinu Civilní obrany. Byl účastníkem mnoha lyžařských kurzů, dětských táborů
a práce pro mládež. Svůj nejtěžší závod musel však vybojovat až v důchodovém věku, po těžké nemoci, která ho upoutala na invalidní vozík. Přesto neztratil svou dobrou náladu a účastnil se kulturního a sportovního života. Svůj život ukončil v Domově důchodců v Libochovicích 3.1. 2022 ve věku nedožitých 84 let. Budeme vzpomínat, rodina a kamarádi.
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Charita, inzerce

Tříkrálová sbírka měla úspěch

Střední21 - nová možnost vzdělávání
v Roudnici nad Labem
Příspěvky dárců do sbírky
Během první poloviny ledna tohoto roku jste mohli potkat skupinky
dětí v převleku za Tři krále spolu s
doprovodem, které zpívaly My Tři
králové jdeme k vám. Jako vždy děti
přinášely radost a boží požehnání.
Do zapečetěných pokladniček byla
možnost přispět na sociální aktivity
Charity Lovosice. Výtěžek tak bude
použit na spolufinancování příměstského tábora, pobytu a letních aktivit.
Díky vaší štědrosti se podařilo do
kasiček shromáždit velmi vysokou
částku 80 592 korun (Čížkovice
7 764 korun, Keblice 6 006, Klapý
3 145, Lhotka n. L. 2 684, Lovosice
29 879, Lukavec 2 108, Malé Žernoseky 6 155, Poplze 1 121, Radovesice 1 707, Sedlec 5 176, Sulejovice
3 868, Třebívlice 8 418, Velemín
a Milešov 2561 korun) a pomocí
online platební brány bylo na náš
projekt zasláno ještě 1 020 korun.
Celková částka výtěžku letošní sbírky činí 81 612 korun.
Velký úspěch měla také kasička,
kterou si do školy vzala ZŠ Sady
pionýrů. Jejich školní parlament se
této akce zhostil, jeho tři členové si
vytvořili kostýmy a prošli celou školu. Díky štědrosti dětí, školního parlamentu, rodičů a zaměstnanců této
školy se v kasičce shromáždilo 5 912
korun.
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Tříkrálový koncert
Letos jsme uspořádali již 2. ročník
Tříkrálového koncertu pro Charitu
Lovosice ve spolupráci s městem
Lovosice a Centrem kultury Lovoš.
Velké poděkování patří sborům Tutti
Pazzi z Gymnázia Lovosice pod
vedením Jozefíny Štěpánové a sborům Koťata a Koťátka ze ZŠ Sady
pionýrů, které vedou Andrea Červenková, Lucie Haklová a Jitka Hellerová, za excelentní vystoupení a
nastudování písní v krátkém čase,
neboť jsme vůbec do poslední chvíle netušili, zda se bude koncert
konat nebo bude další rok koronavirové pauzy. Ve spolupráci se ZŠ
Sady pionýrů a paní Marikou Gebhartovou byl také natočen celý videozáznam z koncertu, který je možné
zhlédnout na YouTube profilu Charita Lovosice.
Mnohokrát děkujeme všem dětem,
dobrovolníkům a zaměstnancům,
kteří koledovali v Lovosicích a dalších 13 obcích bez ohledu na to, zda
padal sníh, mrzlo anebo pršelo.
Děkujeme také všem zpěvákům a
pořadatelům, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci koncertu.
V posledních řádcích mi dovolte
jménem celé organizace poděkovat
všem, kterým není lhostejný život
cizích lidí a přispěli do kasiček nebo
pomocí online na Tříkrálovou sbírku.
Za Charitu Lovosice Petr Urban

Střední21 je kombinované lyceum,
které ve čtyřletém maturitním oboru
nabízí široký všeobecný základ doplněný odborným zaměřením. To si
student volí až na konci prvního
ročníku, má tedy více času na rozhodnutí, kterým směrem se vydat,
zda technickým, nebo humanitním.
Jedná se o běžnou formu studia,
studenti tedy denně docházejí na
výuku. Střední21 primárně připravuje
studenty k dalšímu studiu na vysoké
škole, díky odbornému vzdělávání se
však absolvent neztratí ani na trhu
práce.
Střední21 připravuje odpovědné,
samostatné a kriticky myslící studenty. Nabízí kvalitní vzdělávací program, který je unikátní svou orientací na kompetence klíčové pro úspěšný život v rychle se měnícím světě.

Vytváří podnětné, motivující a otevřené prostředí. Je výjimečná nadstandardním jazykovým vzděláváním podloženým mezinárodními
certifikáty.
Den otevřených dveří
Zveme vás 12. února 2022 na Den
otevřených dveří. Poznejte osobnosti,
které za projektem stojí. Zjistěte, co
udělat pro přijetí. Vyzkoušejte si
anglický pohovor. Prohlédněte si
prostory školy. Rezervujte si prosím
čas návštěvy na stredni21.reenio.cz.
Najdete nás na náměstí Jana z Dražic 169 v Roudnici nad Labem.
Učte se smysluplné věci pod vedením inspirativních lidí, kteří z vás
dostanou to nejlepší. Ať si práci můžete vybírat, ne hledat.
Více info na www.stredni21.cz

Plán zájezdů MO STP Lovosice na rok 2022
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.
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Informace

Ptákem roku 2022 byl vyhlášen zvonek zelený
Česká společnost ornitologická (ČSO) vyhlásila 4. ledna Ptákem roku 2022 zvonka zeleného. Udělením titulu zvonkovi chtějí ornitologové
upozornit na to, že ptáci, které považujeme za obyčejné a všudypřítomné, nemusejí být běžní napořád, pokud budeme do jejich životů
a životního prostředí nešetrně zasahovat. Se zvonkem zeleným se můžeme setkat v zemědělské krajině i v zahradách a na krmítkách,
a to plošně v celé České republice.

Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická (ČSO) obvykle
druhům, které jsou veřejnosti dobře
známé a s nimiž se může setkat ve
svém okolí. Zvonek obývá otevřenou
zemědělskou krajinu s poli, sady a
pásy křovin, ale žije i v lidských sídlech včetně největších měst.
Zářivě žlutá páska v křídle v zeleném kabátku, mohutný kuželovitý
zobák a hlasitý zvonivý hlas jsou
hlavní znaky zvonka zeleného. Jméno
odkazuje na jasný hlasitý zpěv, který
připomíná zvonění malého zvonečku,
další typ hlasu připomíná zase zvuk
elektrického domovního zvonku. To
ale nebylo důvodem k pojmenování,
protože jméno vzniklo dříve, než lidé
začali zavádět elektřinu do domů.
Zvonky zelené lze u nás pozorovat
celoročně. „Na jaře můžeme vidět
samce, jak zpívají z vrcholků stromů.

Pokud máme na zahradě husté keře,
zvonci u nás mohou zahnízdit. Na
podzim se potom hejna zvonků sdružují a potulují se polní krajinou, kde
sbírají semena a další rostlinnou
potravu. V zimě rádi přilétají do zahrad a na krmítka, kde si vybírají
především slunečnicová semena.
Zvonek zelený je jediným českým
druhem zvonka.
Pták je velký přibližně jako vrabec.
Má podsadité tělo, velkou hlavu a
silný kuželovitý zobák. Sameček je
olivově zelený, spodinu těla má světlejší, někdy žlutavou. Křidélko, jeho
spodní okraj a lemy ručních letek
jsou svítivě žluté a také ocasní pera
jsou – až na dvě prostřední – u kořene svítivě žlutá.
(hz, foto ČSO)
Celý článek si přečtěte na webové
stránce dnesek.lovosice.com

Internet v České republice slaví 30 let

S pojmem internet jsme už 30 let. Před 30 lety, ve čtvrtek 13. února 1992, se naše země, tehdy ještě Československo, poprvé oficiálně připojila
k internetu. Stalo se tak na akci, kterou v posluchárně číslo 256 ČVUT v pražských Dejvicích uspořádal tým expertů z elektrotechnické fakulty.
Československo bylo 39. zemí na internetu. Připojení se podle sdružení Cesnet, které zastřešuje
stejnojmennou páteřní síť, zprovoznilo pomocí
pronajatého pevného telefonního okruhu. Ten
vedl z dejvického kampusu ČVUT do výpočetního
centra Univerzity Jana Keplera v rakouském Linci.
K internetu se tehdy připojil několikatunový sálový počítač IBM, a to rychlostí 9,6 kilobitu za sekundu. To je řádově tisíckrát méně, než v současnosti
většina z nás využívá doma nebo v práci, a milionkrát méně, než nabízejí nejrychlejší vědeckovýzkumné infrastruktury. Ačkoli první pokusy s
internetem se v Československu odehrávaly již od

podzimu 1991, je toto datum považováno za počátek internetu v Česku. Tenkrát ještě málokdo
tušil, jaký ohromný rozmach internet prožije. V
roce 2021 už bylo k internetu připojeno přes 83 %
českých domácností. Digitalizace státní správy by
ale mohla pokračovat rychleji.
V 90. letech se také definitivně prosadila internetová technologie World Wide Web britského výzkumníka Tima Bernerse-Leeho a miliony, desítky
milionů a pak i stovky milionů a miliardy surfařů
po celém světě objevily kouzlo takzvaných webových stránek napsaných v jazyce HTML, které
dokázaly podobně jako noviny nebo časopis zob-

razit na monitoru formátovaný text a grafiku staženou ze serveru na druhé straně planety. Jednou
z mála prehistorických technologií, která dnes
svým internetovým objemem stále konkuruje
protokolu HTTP, je snad pouze e-mail. Elektronická pošta, zkráceně e-mail [ímejl] nebo jen mail, je
způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv
přes elektronické komunikační systémy. E-mailové
služby se poprvé rozšířily mezi veřejnost až díky
vzniku jedné z prvních volných e-mailových služeb Hotmail v roce 1996. Tu po jejím celosvětovém úspěchu zakoupila firma Microsoft a později
vznikly i další nyní známé služby.
(hz)

Historie zavádění internetu v Lovosicích začala v roce 1996

Městský úřad Lovosice byl k interČeský internet v datech
netu připojen v září 1996. Zpočátku
se však jednalo pouze o vytáčené
13. února 1992 - na pražském ČVUT se konal oficiální akt připojení
spojení přes telefonní linku. VyužívaČeskoslovenska k internetu
lo se připojení k přístupovému bodu
15. června 1993 - slavnostní zahájení provozu sítě CESNET
CZECH-NET Luko v Praze, neboť v té
Počátek roku 1995 - byla zrušena doména "cs". Nová doména
době žádný bližší přístupový bod
nebyl k dispozici. Připomeňme na s koncovkou "cz" byla zavedena v souvislosti s rozpadem Československa
již v roce 1993.
tomto místě, že v době počátků inJaro 1996 - začal fungovat katalogový vyhledávací server Seznam.
ternetu pro neakademické zákazníky
Své internetové stránky zprovoznila Poslanecká sněmovna.
bylo nutné platit měsíční paušál za
15. září 1997 - ministerstvo spravedlnosti na internetu zpřístupnilo
poskytování služby a také meziměstelektronickou podobu obchodního rejstříku
ské telefonní poplatky po dobu při4. května 1998 - Expandia banka začala jako první z českých bank nabízet
pojení k internetu.
internetové bankovnictví
Pevné linky se MÚ Lovosice dočkal
Září 1999 - Založen portál centrum.cz
až v září 1999, kdy byl napojen na
3. května 2002 - spuštěna česká verze encyklopedie Wikipedia
okruh s rychlostí 33,6 kbps od provo2002 - první možnost vstupu na internet prostřednictvím bezdrátové
zovatele UL Net s.r.o. Ve stejné době
technologie wi-fi
byla zaregistrována i první doména
Duben 2003 - Eurotel spustil jako první český mobilní operátor
pro městský úřad – meulovo.cz. Tímneomezené připojení k internetu za paušál; T-Mobile začal poskytovat
to krokem byl umožněn přístup k
stejnou službu v následujícím měsíci
internetu z celé sítě úřadu a zřízeny
2003 - Seznam jako první v ČR začal využívat fulltextovou technologii
e-maily pro jednotlivé zaměstnance.
Google
Omezenou kapacitu pevného spoje
Září 2006 - Telefónica O2 Czech Republic spustila jako první televizi
nebylo možné v té době překonat, a
tak k další změně připojení došlo
v červnu 2000 přechodem na bezdrá- V polovině roku 2009 probíhala v příležitosti byla podepsána smlouva
tový spoj mezi Lovosicemi a Litomě- Lovosicích rozsáhlá rekonstrukce mezi městem Lovosice a firmou LT
řicemi dodaný firmou Coprosys s.r.o. rozvodů dálkového vytápění a při té Net o připojení objektů města k in-
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ternetu prostřednictvím optického
spoje. I poté, co firmu LT Net převzal
provozovatel NEJ.cz, využívá Městský
úřad Lovosice tento způsob připojení
k internetu. Informaci o připojení
MěÚ Lovosice na internet podal Ing.
Josef Šabata.
Internet byl postupně zaváděn i do
dalších organizací, např. do městské
knihovny. Pro registraci knih byl do
MK internet zaveden při stěhování
v roce 1997. Pro občany byl internet
do knihovny zaveden v dubnu 2000
a od počátku byl maximálně využíván; čtenáři se museli objednávat
předem, protože jinak na místo čekali. Tehdy byl kvůli internetu zvýšen
počet provozních hodin knihovny na
34 (dnes 23). Prostřednictvím internetu komunikuje knihovna i s ostatními knihovnami v okrese. Pro mládež byl hlavním magnetem multimediální počítač s možností pouštět si
vzdělávací tituly na CD-ROM. První
počítač byl zakoupen v roce 2000,
druhý v červnu 2001. Internet v dětském oddělení v této době ještě
dostupný nebyl, byl zaveden až v
roce 2005.
(hz)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Zábava

• • • 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 lednového vydání: Hromnice

Hromnice je označení svátku připadajícího na 2. února. V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara. Svátek byl
také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho
název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných
hromniček, prováděné v tento den. Hromničky dávali lidé do oken na
ochranu domácnosti před bleskem, který způsoboval požár nebo usmrcoval lidi a dobytek. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce
pranostik. Nejznámější pranostika „Na Hromnice o hodinu více“ říká, že
den je o hodinu delší než v době zimního slunovratu (zpravidla 21. prosince). Ve skutečnosti tento rozdíl činí na území České republiky hodinu a
20 minut. Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a někde také vánoční
stromek.
Zdroj: wikipedia

únor 2022

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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