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SLOVO STAROSTY

Na Osmičce bude letos postaveno nové dětské hřiště, projekt je již hotov. O dalších připravovaných akcích
odboru majetku a investic se dočtete na stranách 10 a 11. (foto rys)

Aktuality

Lovosice mají schválený
rozpočet na rok 2022
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Aktuality

Město vypsalo granty.
Žádejte od 6. dubna
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Sport

Josef Rajchert byl uveden
do Síně slávy ČS karate

www.mestolovosice.cz
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Vážení spoluobčané,
počasí se z předjaří
přehouplo
velice
rychle a obdařuje nás
slunnými dny. Příroda láká k výletům a
jasné počasí k mimořádným výhledům. Mějme
ovšem na paměti, že v přírodě
(na loukách, v lesích) jsme
hosté a probíhá doba rození
mláďat. Buďme prosím ohleduplní k těmto zranitelným
tvorům. Také dlouho trvající
doba sucha přírodě příliš neprospívá a tradiční vypalování
roští a trav se může zvrtnout
v nebezpečný požár.
Radost ovšem mají děti, které
již mohou skotačit na hřištích,
na nichž jako každý rok odbor
majetku zajišťoval jejich pravidelné revize. Ukončen byl
provoz veřejného bruslení a
aktivity se přesunou ven.
V Lovosicích se rozbíhají
investiční akce. Kromě pravidelné údržby a plánovaných
oprav se město zaměřuje na
větší investice. Některé budou
realizovány ve spolupráci s
dalšími subjekty (např. kruhový
objezd „u jatek“ s ŘSD), další
s pomocí dotací, jiné jsou plně
v gesci města. Úspěšně pokračuje přestavba ubytovny na
zimním stadionu na sport
hotel. Postupně se odstraňuje
azbest z pláště budovy, tvoří
se nové vnitřní členění prostor.
V kulturní sféře se po zimě,
která byla z důvodů omezení
bohužel bez plesů, odehrávají
koncerty, open mike a další
zábavy jako například kulturní
odpoledne věnované našim
učitelům, jako poděkování za
obětavou a přínosnou práci
s naší budoucí generací.
Těším se na viděnou s vámi
na některé z akcí, které jsou na
následující týdny a měsíce
připraveny.
Milan Dian

Solidarita

Ukrajinským uprchlíkům
pomáhá i veřejnost
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Aktuality

Rozpočet města na rok 2022 byl schválen
Rozpočet města Lovosice na rok 2022 byl schválen. Finanční rezerva činí 1 295 448 Kč. Celkové příjmy rozpočtu by měly dosáhnout
464 415 196 Kč a výdaje pak 463 119 748 Kč. Daňové příjmy tvoří podstatnou část příjmové stránky rozpočtu a pro letošní rok jsou plánovány
na 172 579 000 Kč. Nedaňové příjmy by mohly činit až 22 325 100 Kč. Kapitálové příjmy jsou predikovány ve výši 200 000 Kč a transfery, což jsou
např. neinvestiční přijaté prostředky ze státního rozpočtu, od krajů nebo obcí, jsou odhadnuty na 69 811 096 Kč. Celkové příjmy tedy činí
264 915 190 Kč. Rozdíl v příjmech a výdajích bude dofinancován zůstatkem na běžném účtu a úvěrem ve výši 199 500 000 Kč. Výdaje na běžný
provoz města budou činit cca 268 459 348 Kč a kapitálové (tedy investiční) výdaje by neměly přesáhnout 189 106 120 Kč a splátka úvěru bude
činit 5 554 280 Kč.

Nejzajímavější kapitolou rozpočtu jsou kapitálové nebo také investiční výdaje. A to zejména
proto, že se jedná o plán investic pro město Lovosice a jeho příspěvkové organizace na daný
rok. Může to být pořízení nehmotného a hmotného majetku, jako je nákup programového vybavení a výpočetní techniky, investice do budov,
hal a staveb, pozemků, strojů, přístrojů a zařízení,
dopravních prostředků, a to včetně provozní
rezervy.
Do čeho se bude investovat v letošním roce?
Největším projektem města je samozřejmě
oprava ubytovny zimního stadionu za 108 000
000 Kč. Počítá se s vybudováním nového dětského hřiště na Osmičce za 5 500 000 Kč. Pokračovat
by měla další etapa umisťování kontejnerů do
podzemí, a to již IV. etapou za 6 800 000 Kč.
V souvislosti s odpadovým hospodářstvím je
v rozpočtu vyčleněno 3 265 000 Kč na pořízení
samolisovacích kontejnerů o objemu 16 m 3 a
pořízení nového svozového vozidla v hodnotě
1 784 000 Kč.
Připravena je revitalizace venkovního hřiště
Základní školy Sady pionýrů, na kterou je
v rozpočtu vyčleněno 3 100 000 Kč. Upravovat by
se měl vstup do budovy a venkovní plochy Základní školy Antonína Baráka za 800 000 Kč. Počítáno je i s dalším rozšířením Technického klubu
při DDM Elko za 3 000 000 Kč. Dalšími kroky je
projektová příprava na Revitalizaci ZUŠ za
800 000 Kč, tedy kompletní řešení obvodového
pláště objektu ZUŠ s využitím střešní terasy pro
prezentaci a vystoupení žáků a projektová příprava na Revitalizaci CŠJ za 900 000 Kč, jedná se
o celkovou opravu vč. technologie provozu.

kých služeb města Lovosice v ulici Terezínská.
Připravena je realizace lehké montované haly pro
nové skladovací prostory místo stávajících dožilých prostor za 3 500 000 Kč. Počítá se také s
rozšířením skladovacích prostor v hale Přívozní
Významným projektem ve spolupráci s ŘSD je za 1 100 000.
vybudování okružní křižovatky „U Jatek“. Zde se
město zavázalo investovat 5 500 000 Kč do vybu- „Pokud se vše povede realizovat podle plánu,
dování podchodu pod silnicí I/15 a místa pro máme před sebou rok plný velmi zajímavých
přecházení v ulici Terezínská.
stavebních projektů, které jak věřím, přinesou
značný užitek všem obyvatelům města. Pro mě
Pro občany bude jistě zajímavé vědět, že v jejich osobně je nejdůležitější projekt ubytovny, který
okolí dojde k několika významným opravám se velmi dobře rozjel, ale jako zásadní vnímám
místních komunikací a chodníků. Počítá se napří- také vybudování kruhového objezdu v lokalitě „U
klad s opravou parkovacích zálivů v ul. 28. října Jatek“. Město se podílí na stavbě podchodu pod
za 600 000 Kč, obnovou lávky přes silnici I/30 za silnicí a místa pro přecházení, což jsou stavby,
750 000 Kč, opravou chodníku v ulici Siřejovická které výrazně zvýší bezpečnost chodců na tomto
a podchodu k ČSA celkem za 500 000 Kč a opra- rizikovém dopravním uzlu. Za zmínku stojí i další
vou vnitrobloku ulice Mírová ve výši 500 000 Kč. projekty. V letošním roce jsme se totiž zaměřili
na děti a na dětská hřiště. V tuto chvíli je již vyPro budoucí rozpočty jsou důležité zejména soutěžen dodavatel na obnovu školního hřiště
projektové dokumentace a stavební připrave- při 1. základní škole Sady pionýrů a probíhá sounost. V letošním roce probíhá projekt na rekon- těž na zhotovitele projektu na rozšíření a komstrukci ulice Tovární – u gymnázia za 800 000 Kč, pletní obnovu dětského hřiště na „Osmičce“.
studie proveditelnosti zklidnění dopravy v centru Velmi hezky se rýsuje i projekt Technického kluměsta, konkrétně v ulici 8. května, která bude stát bu, který letos získá nové prostory,“ uvedl Milan
200 000 Kč. Dále pak projektová dokumentace Dian, starosta města.
pro rekonstrukci ulice Terezínská vedoucí k bytovému domu č.p. 489 (lokalita za nadjezdem) za Hlavní příjem rozpočtu pochází z daní. Tvoří je
350 000 Kč. A upravit by se měla také projektová zejména daně z příjmů fyzických osob, z příjmů
dokumentace na úpravu parkovacích míst v ulici právnických osob, z přidané hodnoty, daně z
Karla Maličkého, která by měla zohledňovat po- nemovitého majetku a věcí a poplatky: správní,
žadavky životního prostředí pro využití dešťo- ze psů, za užívání veřejného prostranství, příjmy
vých vod a zeleně pro tzv. dopravu v klidu cel- za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o
kem za 500 000 Kč. V rozpočtu je počítáno řidičské oprávnění, správní poplatky apod.
s finančními prostředky na stavební připravenost
projektu Muzeum v Pfannschmidtově vile – první Nedaňové příjmy tvoří zejména: příjmy z poskyčást za 400 000 Kč a příprava „Pivovaru“ v budo- tování služeb a výrobků, z prodeje zboží, ostatní
vě Centra kultury Lovoš za 1 000 000 Kč.
příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu poČást výdajů poputuje také do areálu Technic- zemků, z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich
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částí, z úroků, sankčních plateb přijatých od jiných subjektů, příjmy z pokut z radaru na D8,
apod. Velkou část nedaňových příjmů tvoří příjmy od občanů za vývoz komunálního odpadu a
nezanedbatelné procento je tvořeno příjmy od
společnosti LADEO Lukavec s.r.o. za tříděný odpad.
Běžné výdaje tvoří zejména Plán oprav a udržování podle požadavků jednotlivých odborů a
příspěvkových organizací (tj. mateřských a základních škol a ostatních školských zařízení, Centrální školní jídelny, základní umělecké školy a
Domu dětí a mládeže Elko, Technických služeb
města Lovosice, Sociálních služeb města Lovosice
a Centra kultury Lovoš). Dále pak opravy a údržba silnic a chodníků, sběr, svoz a vývoz komunálního odpadu vč. separovaného sběru a provozu
sběrného dvora, provoz veřejného osvětlení,
úklid města, údržba veřejné zeleně, příspěvek na
městskou autobusovou dopravu, provoz dětských hřišť a sportovišť, nákup materiálu (např.
lavičky, odpadkové koše, herní prvky), opravy a
udržování majetku města Lovosice, příspěvky
příspěvkovým organizacím, správě sportovních
zařízení, domovu pro seniory, městské pečovatelské službě s denním stacionářem, neinvestiční
transfery (tzn. dotační programy) obyvatelstvu a
právnickým osobám, sdružením a obecně prospěšným společnostem atd. Běžné výdaje zahrnují také služby související s výkonem státní správy a samosprávy, platby daní, provoz městské
policie a městského informačního centra a výdaje
na zastupitele vč. členů komisí rady města a výborů zastupitelstva města.
Stav rozpočtu je zpřístupněn na internetových
stránkách města v aplikaci: „Rozklikávací rozpočet“. Jsou zde k dispozici údaje pro letošní rok,
ale také plnění rozpočtů za poslední tři roky. (ik)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Odbor životního prostředí

Svoz bioodpadu v roce 2022

Město pomáhá vyřídit „kotlíkové dotace“
Několikaletá lhůta pro výměnu neekologických kotlů na pevná paliva v domech se pomalu blíží ke svému konci. Občané už mají jen pár měsíců na to,
aby nahradili stávající topeniště novým v souladu s platnou legislativou. Ta
také stanoví pokutu 50 tisíc korun pro toho, kdo tuto povinnost nesplní do
1. září 2022.
Povinnost to jistě není jednoduchá ani levná. Jako malou pomoc jsme se
rozhodli nabídnout služby v podobě vyřízení dotací z programu Nová zelená
úsporám. Tato pomoc je zaměřena na občany žijící v ORP Lovosice. Níže
přinášíme přehled, na co lze čerpat dotace z vypsané výzvy programu a tím
ušetřit jistě nezanedbatelnou částku v rodinném rozpočtu.
Dotaci lze čerpat na:
- výměnu starého kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu
za nový ekologický zdroj;
- výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění;
- výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem;
- výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem
nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako
palivo zemní plyn (jen pro bytové domy).
V závislosti na energetické úspoře můžete získat dotaci až na 50 % z celkových způsobilých výdajů, kterými jsou nákup a instalace nového tepelného
zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou
vodu. Konkrétní údaje a částky najdete v tabulce. Nízkopříjmové domácnosti
mohou navíc získat až 95% podporu z Kotlíkových dotací připravovaných na
rok 2022, které budou spuštěny nejdříve v červnu 2022.
Více informací a kontakt na odpovědnou osobu najdete na stránkách
www.meulovo.cz v záložce Kotlíková poradna.
Bc. Tereza Michálková / OŽP

V letošním roce bude pravidelný svoz bioodpadu zahájen ve 14. týdnu, a to
v pátek 8. dubna 2022, pravidelně jednou za 14 dní. Poslední svoz v roce
2022 bude proveden ve 48. týdnu, tedy v pátek 2. prosince.
Vývoz se uskuteční v ulicích: 28. října, Barákova, Dlouhá, Dvořákova, Fibichova, Hálkova, Hluboká, Jabloňová alej, Jaroslava Ježka, Jiráskova, Jungmannova, Karla Maličkého, Kmochova, Komenského, Kostelní, Leoše Janáčka, Lhotecká, Lovošská, Máchova, Mánesova, Nerudova, Osvoboditelů, Palackého,
Pod Vinicí, Polní, Prokopa Holého, Příčná, Přívozní, Purkyňova, S. K. Neumanna, Sadová, Smetanova, Sukova, Sv. Čecha, Škroupova, Švehlova, Teplická,
Terezínská, Třebenická, Tylova, Turkova, U Výtopny, Ústecká, Vančurova, Víta
Nejedlého, Vrchlického, Wolkerova, Žižkova.
Důležité je, aby nádoby na bioodpady byly přistaveny v den vývozu
odpadu nejpozději do 6 hodin ráno.
Žadatelé o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat na MěÚ Lovosice u
paní Mrňákové (tel. 416 571 135), kancelář č. 209 a osobně vyzvednout u
spol. FCC BEC, s.r.o., Prosmycká 2/88, Lovosice u paní Jitky Šustrové, dispečer
svozu (tel. 416 724 126), e-mail: jitka.sustrova@fcc-group.cz, a to každý
všední den od 8 do 15.30 hod. Za svoz bioodpadu občané nic neplatí, služba
je zdarma.
Mezi bioodpad patří: Zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky listí, tráva, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a
keřů.
Mezi bioodpad nepatří: Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, exkrementy masožravých
zvířat a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Technické služby města Lovosice
Úklid ulic - duben 2022
5. 4. Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový přejezd
6. 4. Dlouhá od vlakového přejezdu po podchod
12. 4. Žižkova od Billy po KC Lovoš
13. 4. Žižkova od Mondelez po autobusové nádraží
19. 4. Vodní, Resslova
20. 4. Krátká, Karla Maličkého
26. 4. Kostelní, Kostelní sídliště
27. 4. Sady pionýrů, Wolkerova

Už žádný kouř a zápach z komínů
Jelikož je pro nás čisté ovzduší
prioritou a množí se nám telefonáty
ohledně informací o znečišťování
ovzduší špatným spalováním v
našem okolí, rozhodli jsme se k
vytvoření dotazníku s názvem
„Smraďoši“. Tento dotazník umožňuje obyvatelům Lovosic a občanům ze všech dalších 31 obcí
ORP Lovosice upozornit na obtěžující kouř a zápach z komínů.
Poukázat na nesprávné provozování
kotle či krbu pomocí dotazníku je uživatelsky jednoduché, anonymní a časově nenáročné. Dotazník najdete v záložce Kotlíková poradna – Smraďoši.
Spočívá v určení místa, kde dochází k neúměrnému znečišťování, jednoduchého popisu problému a kdy zhruba k problému nejčastěji dochází. Pracovníkům ochrany ovzduší tak občané pomohou zacílit kontrolní činnost na
objekt, kde vnímají problém. Půjde tak o jakési vodítko, kam směrovat preventivní, osvětovou i kontrolní činnost a v případě prokázaného porušení
zákona i postih. Odbor životního prostředí bude hříšníky v první řadě upozorňovat a pomáhat jim s orientací v nových dotačních možnostech. Teprve
v případě pokračování bezohledného přístupu přejde k sankčním krokům.
Název projektu: Akční plán programu ke zlepšení
kvality ovzduší města Lovosice, číslo smlouvy
1210200012. Poskytovatel podpory: Státní fond
životního prostředí České republiky

duben 2022

Bc. Tereza Michálková / OŽP

Odbor tajemníka
1. zasedání Zastupitelstva města Lovosice v roce 2022
2. března proběhlo první letošní zasedání městského zastupitelstva. Na
programu bylo celkem 20 bodů. Jednání vedl starosta města Milan Dian,
zasedání trvalo dvě hodiny a přítomno bylo 15 zastupitelů. Kromě obvyklých procedurálních bodů bylo projednáno vyhlášení dotačních programů:
Sport a volný čas a Podpora sociálních služeb pro rok 2022, nová vyhláška
stanovující místní poplatek za užívání veřejného prostranství a především
byl schválen návrh rozpočtu na tento rok.
(ik)

Zápisy do 1. tříd základních škol
Zápis do 1. tříd základních škol v Lovosicích pro školní rok 2022/2023
se koná na všech institucích ve dnech 20. - 21. dubna od 14 do 17 hodin.
Od 5. dubna bude spuštěn registrační systém pro rezervaci a elektronický
zápis. Povinnost zápisu do 1. třídy mají děti narozené před 1. zářím 2016
a ty, které byly u zápisu již v roce 2021, ale dostaly odklad školní docházky.
Děti narozené po 1. září 2016 do 31. prosince 2016 se mohou účastnit
(podle zájmu rodičů), ale přijaty budou po vyšetření školní zralosti.

www.1.zslovosice.cz www.zsabaraka.cz a www.zsvsehrdova.cz
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Granty města jsou vypsané, příjem žádostí je od 6. dubna
Grant „Sport a volný čas“ a „Podpora sociálních služeb pro rok 2022 zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2022–2024“, tak se jmenují dva tradiční dotační programy města Lovosice. Celkově je na ně vyčleněno 1 500 000 Kč, tedy stejně jako v loňském
roce. Jejich vypsání bylo schváleno zastupitelstvem města 2. března 2022. Se zásadami poskytnutí dotace a předmětem podpory
se mohou žadatelé seznámit na webu www.meulovo.cz.
Sport a volný čas
Předmětem podpory tohoto grantu jsou sportovní a volnočasové akce mezinárodního, republikového, regionálního a místního významu, rozvoj a
činnost sportovních a zájmových organizací pracujících s mládeží, pořádání sportovních soutěží,
táborových aktivit a realizace soustředění. V roce
2022 budou preferovány akce konané na území
města, akce zaměřené na vzdělání a rozvoj mládeže a vícedenní akce. Žádosti o prostředky na nákup vybavení preferovány nebudou.
Předkladatelem projektu může být právnická i
fyzická osoba, nestátní organizace, spolek, nadace
nebo sdružení působící na území města, které se
zabývá sportovní nebo zájmovou činností a pracuje s mládeží. Výjimku tvoří ti, kteří obdrželi příspěvek na svoji činnost přímo z rozpočtu pro letošní
rok.
Na tento dotační program bylo vyčleněno cel-

kem 600 tis. Kč. Maximální výše dotace jednoho
projektu je 50 000 Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 6. do 22. dubna 2022.
V letošním roce nebyl vypsán dotační program
na podporu souvisejících služeb pro rok 2022
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024. Žadatelé,
kteří byli zvyklí žádat o finanční prostředky
z tohoto grantu, mohou využít právě grant Sport a
volný čas; došlo tedy k přesunu finančních prostředků určených na podporu souvisejících služeb
z tohoto grantu do grantu Sport a volný čas, celkově byl tento grant tedy navýšen.

Sociální služby
Finanční podpora na tento grant bude poskytnuta v rámci systému vyrovnávací platby jako veřejné
podpory slučitelné s vnitřním trhem pro registrované sociální služby, které jsou součástí Základní

sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2022 - 2024 a jsou pověřeny k poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu. Dotace je určena pouze na základní činnosti při poskytování
sociálních služeb definovaných zákonem číslo
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Žadatelem může být právnická nebo fyzická
osoba, která vyvíjí činnost v souladu s předmětem
vyhlášeného programu a tyto služby poskytuje na
území města Lovosice. Výjimku tvoří poskytovatelé
sociálních služeb poskytující prokazatelně sociální
služby občanům města Lovosice na území města
nebo mimo území vyhlašovatele. Dotaci nelze
poskytnout státním, krajským a obecním příspěvkovým organizacím.
Celkový finanční objem určený na podporu sociálních služeb v rozpočtu města Lovosice pro rok
2022 činí 900 000 Kč. Žádosti lze podávat v termínu od 6. do 12. 4. 2022.
(ik)

Zřízení předzahrádky bude levnější.
Snižuje se poplatek za zábor veřejného prostranství
Dobrou zprávou pro všechny podnikatele, kteří budou v letošním roce žádat o zábor veřejného prostranství pro umístění stánku
nebo předzahrádky, je snížení sazeb Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo na svém
prvním jednání v roce 2022 jednomyslně podpořilo návrh vedení města na zrušení původní vyhlášky, což povede ke snížení poplatku v některých
případech až v řádech stovek korun za m2 měsíčně.
Vyhláška se mění ve třech hlavních bodech.
V případě denní sazby za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje dochází k ponížení
původní částky o 10 Kč ze 45 Kč na 35 Kč za m2.
Pokud chce prodejce umístit takovéto zařízení na
delší dobu přesahující jeden měsíc, bude mu zá-

bor veřejného prostranství účtován podle měsíčního paušálu. Ten se nově snižuje z původních 500
Kč na 130 Kč měsíčně. Ale asi nejzajímavější změnou je stanovení nové sazby za zábor veřejného
prostranství u předzahrádek. To může být účtováno podle denního nebo týdenního paušálu. Sazba

se snižuje z 27 na 15 Kč za m2 v případě týdenního
paušálu. Denní sazba zůstává stejná.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 je platná po
uplynutí 15 dnů od jejího vyhlášení, což nastalo
v druhé polovině měsíce března.
(ik)

Výběrové řízení
Město Lovosice vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
strážník městské policie
Místo výkonu práce: územní obvod Městské policie Lovosice
Datum nástupu: dohodou
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Přihlášky zasílejte na adresu:
Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice
nebo doručte osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice,
a to nejpozději do 29. dubna 2022 do 14 hodin
Více o pracovní pozici na www.meulovo.cz
v sekci městský úřad - volná pracovní místa

Plán ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2022
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.
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Informace
Poplatky za odpad se nezměnily,
k rychlé platbě využijte Portál občana

Vlajka se žlutým sluncem opět vlála
na budově městského úřadu

Za obecní systém odpadového hospodářství zaplatí občan v Lovosicích
stále jen 250,- Kč za rok. Cena se od roku 2018 nezměnila
i přes zvyšující se náklady pro město.

Změna zákona o odpadech si vyžádala novelizaci dvou vyhlášek, a
to „O místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství“
a vyhlášky „O odpadech“. Obě vyhlášky nabyly účinnosti k 1. lednu
letošního roku a jsou zveřejněny na
webových stránkách města. Nezměnila se ani splatnost poplatků. Ta je
stále do 30. června. Občané mohou
poplatky uhradit v hotovosti na
pokladně městského úřadu, bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo pohodlně přes Portál
občana.
„Cena poplatku za odpad pro občany našeho města zůstává ve stejné výši posledních sedm let.

V současné době probíhá pilotní
projekt čipovaných podzemních
kontejnerů na Holoubkově. Pokud
se tento systém v budoucnu osvědčí, budeme zvažovat jeho zavedení
postupně ve všech lokalitách města.
Investice do odpadového hospodářství jsou velmi významnou kapitolou
našeho rozpočtu, proto je připravena i další etapa „schovávání popelnic“ pod zem,“ říká Vladimír Šuma,
místostarosta města.
Bližší informace o místních poplatcích naleznete na webových stránkách města nebo Vám je poskytne
správkyně poplatků: Klimtová Monika, tel: 416 571 120, email: monika.klimtova@meulovo.cz.
(ik)

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
v období od 16. 2. do 15. 3. 2022
Narušení občanského soužití
2. 3. v 6 hodin jsme v bytovém domě v ulici Wolkerova
řešili narušení občanského soužití mezi nájemníky.
Pomalování památníku
28. 2. ve 2.30 hodin jsme na Václavském náměstí prováděli úkony k nedovolenému pomalování památníku. Pro
podezření ze spáchání trestného činu byl skutek předán
Policii ČR k provedení úkonů v trestním řízení.

Město se tradičně připojilo ke
kampani „Vlajka pro Tibet“. Tato
akce má kořeny v polovině devadesátých let v západní Evropě. Koná
se vždy 10. března na výročí Tibetského národního povstání, které
začalo 10. března 1959. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé
porušování lidských práv v Tibetu.
Česká republika se ke kampani

připojuje pravidelně od roku 1996,
kdy tibetskou vlajku vyvěsila první
čtyři česká města.
Například v roce 2019 se k akci
připojilo 817 obcí, měst, městských
částí nebo krajů. Vlajky vyvěšuje
celá řada škol včetně Univerzity
Karlovy a kromě různých organizací
také mnoho občanů České republiky.
(ik, foto ik)

Stání na vyhrazeném parkovišti pro osobu zdravotně postiženou
24. 2. ve 14.10 hodin a 5. 3. v 18.40 hodin jsme v ulici Wolkerova řešili stání
motorového vozidla tov. značky Škoda na parkovišti vyhrazeném pro osobu zdravotně postiženou. Jedná se o přestupek se zápisem bodů do evidenční karty řidiče.
Požár travnatého prostoru
13. 3. v 18.10 jsme přijali oznámení o nekontrolovaném požáru travnatého
porostu u ulice U Zdymadel. Jednalo se o požár na ploše cca 10 x 20 m. Na
místo jsme přivolali HZS, požár byl uhašen.
Kontroly souprav nákladních automobilů projíždějících centrem města
Ve dnech 16. 2. - 15. 3. jsme řešili 17 řidičů porušujících zákazové dopravní
značení.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
V uvedeném období jsme řešili v ulicích Nádražní, Osvoboditelů, Palackého, Okružní a Terezínská ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. Jednalo
se celkem o devět případů. Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Vážení návštěvníci hřbitova,
v současné době se provádí úklid okolo
hrobů. Odložené nádoby či jiné předměty
si prosím odneste. Neukládejte je
za hroby. Děkujeme. Správa pohřebiště

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 5. května
duben 2022
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Akce

V Centrální školní jídelně se uskutečnil oběd s ATC

Po dlouhé odmlce se opět uskutečnil oběd
pro veřejnost. Tyto akce byla CŠJ nucena
zrušit z důvodů pandemie. Na počátku
března se povedlo uspořádat den s ATC.
Tato firma zásobuje CŠJ surovinami a
s danou firmou jsme vařili již podruhé. Poprvé to bylo 5. června 2018. Tentokrát přijel
uvařit oběd jejich kuchař pan Jan Raušer.
Jídla nám pomohl připravit společně
s našimi kuchařkami, následně měl na sta-
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rost servis u výdejního okénka. Dětem se
taková změna velmi líbila, kuchaře – muže
vydávajícího jídlo v naší jídelně, aby svět
pohledal. Kuchařinky s ním prodiskutovaly
nejen technologické postupy a celý den
byla ve varně i na výdejně skvělá atmosféra.
V letošním roce to byla první akce pro
naše strávníky. Menu bylo složeno ze zeleninové polévky s pečenou těstovinou, výběr
z dvou hlavních jídel (vepřové nudličky

po ,,sečuánsku“ s rýží a lasagne ,,bolognese“ s kuřecím masem). Jako dezert se
podávaly jogurtové noky se zakysanou
smetanou a jahodovým přelivem. Nejvíce
bylo vydáno jídla č. 1., ale pochutnali si
všichni. Po skončení akce jsme vyhodnotili,
že jídla z připraveného menu jsou zařaditelná a budou v našem rejstříku receptur. Těšíme se na další akce a návštěvu veřejnosti.
Tým pracovnic Centrální školní jídelny Lovosice

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Senioři

Senioři ze spolku Úsměv=Zdraví zdolali letos kanál La Manche 6x
Akce byla velmi úspěšná; v letošním roce se zapojilo 48 plavců. Uplavalo se 270,065 km a 14 chodců ušlo 1202 km.
Na prvním místě v plavání se umístil
Miroslav Šanda – uplaval 43 km,
Viktorínová uplavala 33,4 km a Skopcová 18,72 km. Poděkování a malá
pozornost všem účastníkům byla
předána na Jarním bále 1. 4. v KC
Lovoš, kde spolek připravil jarní výzdobu a tombolu, ze které šel výtěžek na pomoc rodinám z Ukrajiny.
K tanci a poslechu hrál PF Music
band.
Spolek má za sebou první čtvrtinu
roku v náročných podmínkách na
psychiku oslabenou pandemií a zlou
válkou na Ukrajině – i proto je důležité plánovat a žít dál. Jedou se skupinové relaxace, zdravotní cvičení,
pokračuje plavání, keramika a konají
se přednášky. Relaxační pobyty Sezimovo Ústí a Hokovce byly úspěšné.
Sportovní výlet na mini golf v Praze

(na snímku) a návštěvu Národního
muzea děvčata z Úsměvu připravila
již 17. března. Na duben je naplánovaný pétanque každou středu od 9
hod. v lesoparku Osmička.
Po delší době se ve čtvrtek 21. dubna v Centru kultury Lovoš od 13
hodin uskuteční Den zdraví a ve
středu 11. 5. od 10 hod. Den prevence zdraví na Václavském náměstí.
Připravují se i další pobyty a výlety –
Svoboda nad Úpou v dubnu, výlet do
Polska, pobyt Libverda, výlet na zámek Sychrov, víkendy v Doksech
v květnu a září a mnohé další akce.
„Děvčata ze spolku velmi zodpovědně připravují naše akce, tak aby
se daly zvládnout i méně pohyblivým
seniorům. Těšíme se, že se přidáte,“
doufá Líba Žamberská, předsedkyně
Úsměvu.
hz, foto archiv spolku

V Pfannschmidtově vile se rozdávala
osvědčení seniorům

Univerzita 3. věku opět zakončila
jeden úspěšný semestr. Kurz s názvem Barokní památky a umění
v Čechách absolvovalo 37 studentů. Z nich 11 završilo již 6 semestrů, a získali tak Osvědčení o absolutoriu (v loňském roce obdrželo
osvědčení 15 studentů). Ostatní
dostávají po úspěšném ukončení
půlročního kurzu pamětní list.
V prostorách Pfannschmidtovy
vily, kde se odehrál slavnostní akt
předání, se opět sešli všichni frekventanti. Po úvodních slovech koordinátorky Eriky Trefné a ředitele
CK Lovoš Petra Drašnara si slavnostně připili na své minulé i budoucí úspěchy a při drobném občerstvení zhodnotili své dosavadní
studium.

Univerzita 3. věku má v Lovosicích
velmi dobrou úroveň. „Nyní pořádáme již 8. kurz, kde se tentokrát
tematicky věnujeme baroknímu sochařství. Témat, která nás zajímají,
je mnoho a jsem ráda, že o studium je stále velký zájem, jezdí k nám
frekventanti i z Terezína a Libochovic. Obvykle celý kurz zakončujeme
společným výletem. Tentokrát to
bude za barokními sochami do
Prahy a průvodkyní nám bude paní
Naďa Fuková,“ sdělila koordinátorka Erika Trefná.
„Děkuji za podporu a spolupráci
městu Lovosice a Centru kultury
Lovoš a těším se na shledání s
našimi studenty na dalším kurzu,
kde se budeme věnovat módě,“
doplnila paní Trefná.
(rys, foto rys)

Plán zájezdů MO STP Lovosice na rok 2022
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.

duben 2022

Pobyty spolku Úsměv=Zdraví
Svoboda nad Úpou – Krkonoše 10. - 15. 4., cena 6.150,doprava, plná penze, výlet do Kudowa Zdrój a Jilemnice v ceně
Doksy hotel Kamýk 29. 4. - 1. 5., cena 1.400,- plná penze, seminář, rodinné konstelace, reflexní terapie, diagnostika
Libverda 8. - 12. 5., cena 2.100,bez dopravy, polopenze
Slovensko Jižní Lázně 5. - 10. 5., cena 6.000,Jeseníky 28. 8. – 3. 9., cena 6.800,- doprava, polopenze
Hejnice 11. - 16. 9., cena 3.700,- doprava, polopenze masáž
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Úspěchy

Sedm žáků ZUŠ se představí v krajském kole soutěže

Celkem 7 žáků ZUŠ postoupilo v soutěži MŠMT do krajského kola. V únoru proběhla okresní kola: 23. 3. v Litoměřicích ve hře na dechové nástroje, 25. 3.
ve Štětí ve hře na bicí nástroje. Za naši ZUŠku se představilo 10 soutěžících. Všichni zúčastnění hráli báječně. Překonali počáteční nervozitu, ve svých výkonech zúročili poctivou přípravu a získali cenné zkušenosti nejen do hudebního života. Porotcům se nerozhodovalo snadno. Do krajského kola nakonec
postoupily saxofonistky Marie Husarová a Karolína Barvová a flétnistky Eliška Dolejší, Ema Hančlová, Hana Drašnarová a Kateřina Kočišová. Děvčata nás
budou reprezentovat v Litvínově 4. 4. V ZUŠ Chomutov se 29. 3. představí náš nejmladší účastník soutěže Karel Tesařík na bicí nástroje. Ocenění a poděkování za vynikající klavírní doprovod patří paní učitelce Aleně Kolaříkové. Všem přejeme příjemné hraní a mnoho úspěchů.
Foto M. Zimmer, L. Tesaříková

Mladí atleti ASK Lovosice vybojovali dva mistrovské tituly
Poslední únorový víkend se v hale
ve Stromovce konalo MČR žactva.
Atleti ASK Lovosice tam zanechali
výraznou stopu a ziskem dvou
titulů jsme v pořadí oddílů obsadili
krásné 3. místo. První titul získal ve
vrhu koulí Jaroslav Smělý výkonem
15,41, který znamenal nejen osobní
rekord, ale potvrdil i pozici lídra v
letošních republikových halových
tabulkách. O druhou zlatou se zasloužil parádním výkonem na trati
3000 m Dan Kačur, který to vzal
stylem start - cíl. Časomíra se zastavila na čase 9:46,16, kterým překonal krajský halový rekord v této
kategorii.
Vidět byli i ostatní účastníci na
šampionátu. V běhu žáků na 3000
m jsme měli z 15 finalistů hned tři
zástupce. Kromě Dana ještě na
krásném 5. místě doběhl Petr Gala a 9. byl Adam Bradáč. Paráda! Na
stejné trati děvčat, která měla na
šampionátu premiéru, se pěkným
7. místem prezentovala Elena Kutílková. Na poloviční trati nám udělala radost i bojovnice Ema Kučerová,
která se na mistrovství dokázala
probojovat i přesto, že měla tréninkový výpadek způsobený zlomeninou nohy. Obsadila 11. místo v
pěkném čase 5:12,24.
Všem jmenovaným gratulujeme a
děkujeme za výbornou reprezentaci
oddílu. Za ASK Lovosice Martin Hrdina
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Sport

Josef Rajchert byl uveden do Síně slávy Českého svazu karate
Lovosický rodák, Mgr. Josef Rajchert, trenér, rozhodčí a šéf karatistického oddílu Sport Union Ústí nad Labem, byl u příležitosti Mistrovství České
republiky v karate 2021 ČSKe v Českých Budějovicích uveden za dlouholetou činnost pro české karate na domácí i světové scéně do Síně slávy.

Cenu obdržel 4. prosince 2021 z rukou Ing.
Jiřího Bočka, prezidenta ČSKe, a Jaroslava Nekoly
za ČUBU. Mgr. Josef Rajchert je dlouholetým
členem organizace karate (1979), kde působil
jako závodník, trenér a v roli rozhodčího reprezentoval po 22 let české karate ve světě. Své
zkušenosti předává jako instruktor i nadále Českému svazu karate.
SHOTOKAN KLUB RAJCHERT byl zformován v
roce 1989 (1990) a poté oficiálně zapsán jako
první soukromá škola karate v Ústí nad Labem v
roce 1991.
Dále v roce 1994 byl přetransformován na občanské sdružení SPORT UNION. Po novele zákona v roce 2016 se stal zapsaným spolkem.
Počátky existence byly zahájeny s členskou
základnou 40 nadšenců a v dalších letech jejich
počet každoročně přesahuje i 500 členů. Hlavní
činností sdružení je organizace mládeže a jejího
volného času zaměřeného na sportovní karate,
turistiku a ostatní sporty. Převážnou část členské
základny tvoří mládež do 18 let, organizovaná v
několika střediscích: Ústí nad Labem a Lovosicích.
Škola karate, Sport Union z. s., je začleněna pro
svou stabilně dobrou výkonnost mladých talentů
do programu MŠMT – Sportovních center mládeže ČR.
(hz, foto archiv)

• • • Zrakově postižení sportovci hodnotí rok 2021 • • •
Klub zrakově postižených sportovců ASK Lovosice je jediným svého druhu v severních Čechách (od Náchodska po Chebsko).
Koncem roku 2021 měl 10 členů (od Chomutova po Štětí); nově o členství projevili zájem další 3 lidé, z toho 2 nevidomí.
V únoru loňského roku zemřela ve
věku 80 let dlouholetá členka, sportovkyně a funkcionářka Eva Musilová
z Lovosic; o pár týdnů později i její
manžel Ludvík, který se coby trenér
zasloužil o vznik prvního oddílu zrakově postižených kuželkářů v Československu.
Po uvolnění karanténních opatření
se na konci května sešla v ústeckém
Tyflocentru členská schůze klubu.
Projednala zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2020, obnovu sportovní činnosti a její finanční pokrytí
v roce 2021. Na čtyřleté funkční období byl zvolen nový výbor klubu ve
složení: Ing. Vladimír Krajíček – předseda a vedoucí sportů a turistiky;
Stanislava Krajíčková – jednatelka;
Kamila Šamajová – hospodářka.
Klub je členem Českého svazu zrakově postižených sportovců. Petr
Budínský byl v dubnu na Valné hromadě svazu opět zvolen do jeho
Výkonného výboru a působil jako
reprezentační trenér ZP plavců. Vladimír Krajíček zastával funkci předsedy Sportovní komise zvukové střelby
ČSZPS a zastupoval ZP sportovce
v Etické komisi Českého paralympijského výboru.
K zachování činnosti klubu opět
přispěly dotace města Lovosice a
dotace Národní sportovní agentury.
Za jejich administraci patří velký dík
paní H. Landové, tajemnici ASK. Vítány byly jak sponzorský dar, tak výtěžek z dobrovolného vstupného při
křtu audioknihy J. Dědka v CK Lovoš.
STŘELBA
Simulovaná zvuková střelba přitahuje nejvíce našich členů i nečlenů.
Tréninky však mohly začít v ústeckém
Tyflocentru až v dubnu. Tři střelci
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využili hned první příležitost k závodění a v květnu a červnu stříleli optickou pistolí v „Covid Cupu“, pořádaném Komunitním centrem v Praze 5.
V červnu si naši střelci obstojně
vedli v Praze na dvou kvalifikačních
turnajích pro postup na M-ČR. Petr
Vaculík dokonce v pistoli skončil třetí
a Vladimír Krajíček v pušce čtvrtý.
Ještě lépe se dařilo v srpnu v Plzni –
všech 5 našich zástupců nasbíralo
kvalifikační body; v pistoli obsadili
Krajíček a Vaculík 3. a 4. místo, v
pušce Tadeáš Holeček byl také třetí a
smíšená dvojice Šamajová - Krajíček
skončila čtvrtá.
Nejlépe se nám vydařil v září „Zlatý
střed“ v České Lípě. Muži v pistoli
obsadili první 4 místa v pořadí Krajíček, Vaculík, Mach, Holeček; Kamila
Šamajová mezi ženami skončila třetí
a dvojice Šamajová - Krajíček vyhrála
(klubovým rekordem 352 body).
Pušku vyhrál Krajíček, Mach byl třetí,
Šamajová čtvrtá a dvojice druhá.
Slabší to naopak bylo při „Burčákovém turnaji“ v Kyjově – v pistoli
si vystříleli Šamajová 4., Krajíček 5. a
ve dvojici 3. místo.
Na listopadových šampionátech v
Kyjově nás poměrně dobře reprezentovali 4 střelci:
17. M-ČR v pistoli – nakonec Šamajová 4., Vaculík 4. (jen bod za medailí),
Krajíček 5.; zato dvojice Šamajová Krajíček získala bronzové medaile.
2. M-ČR v pušce – Šamajová opět 4.,
Krajíček 6. (2 body za medailí); dvojice získala další bronzové medaile
(bod za stříbrem).
Klub uspořádal na závěr sezóny
v Tyflocentru Ústí n. L. Severočeský
přebor ve střelbě laserovou pistolí.
Nejlepší ženou byla Irena Šourková
z Děčína (177 bodů), nejlepším mu-

žem nováček Lukáš Fabian z Ústí také patrně nejstarším paralympioni(184 body) – porazil zkušeného V. kem ze všech. Nepodařilo se mu ani
Krajíčka z Lovosic (182 body).
jednou proniknout do finále (100 m
prsa, 100 m znak, 200 m polohovka).
PLAVÁNÍ
Nevidomý plavec Miroslav Smrčka LEHKÁ ATLETIKA
s trenérem Petrem Budínským využili Pár zájemců o atletiku bez možnosti
v pandemické době mimořádnou tradiční zimní kondiční přípravy
možnost od března trénovat s další- v posilovně začalo trénovat až od
mi reprezentanty v Praze na Straho- dubna na stadionu v Lovosicích. Tři
vě. V květnu se tak mohli vydat na členové klubu startovali 30. 7. na
Mistrovství Evropy na portugalskou Mezinárodním mítinku veteránů
Madeiru, kde však trávili veškerý čas MAELO. Zaznamenala to i regionální
v karanténní „bublině“ hotelu a bazé- televize.
nu. Mirek startoval ve dvou disciplínách, přičemž se dostal do finále na TURISTIKA
100 m prsa.
Klub uspořádal tradiční povánoční
Na přelomu srpna a září byl M. výlet ke krmelci pod Lovošem. Ač
Smrčka (stejně jako v roce 2016 v Riu epidemiologická a meteorologická
de Janeiru) jediným zrakově postiže- situace nebyla příznivá, účastnilo se
ným reprezentantem ČR na Letních 27 lidí a 5 vodicích psů.
Vladimír Krajíček, předseda KZPS
paralympijských hrách v Tokiu. Byl
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Investice

Investiční akce města Lovosice, 1. část
I/15 okružní křižovatka ul. Terezínská + TDI – spoluúčast
Stavba řeší přestavbu stávající křižovatky silnice I/15 s ulicí Terezínskou na
okružní křižovatku v obci Lovosice. Stávající křižovatka je styčná trojúhelníková, tento typ v současnosti nesplňuje požadavky na bezpečnost. Cílem
projektu je zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení napojení komunikací,
splnění požadavků aktuálních norem. Úpravou na okružní křižovatku se
zredukuje počet kolizních bodů, čímž se výrazně zvýší bezpečnost křižovatky. Hlavním investorem je ŘSD, se kterým jsme po celou dobu přípravy
spolupracovali a koordinovali naše požadavky s hlavním záměrem. Realizace
z důvodu situace okolo COVID-19 byla z roku 2021 přesunuta na letošní
rok. Po ověření z března 2022 je začátek akce plánován na 05/2022.
Předpokládané náklady ze strany města: 5 600 000,- Kč

Lehká montovaná hala - sklad TSML
V současné době probíhá příprava a zpracování projektové dokumentace a
demontáž stávající haly. Realizací akce budou pověřeny Technické služby
města Lovosice, p.o. Současné skladovací prostory jsou v havarijním stavu, a
proto bylo nutné přistoupit k jejich demolici. Demoliční výměr se v současné době zpracovává. Na místě stávajících hal se počítá s montáží lehké ocelové haly, která by měla odpovídat kvalitou i kvantitou požadavkům TSML.
Předpokládané náklady pro demolici, projektovou přípravu a založení:
3 500 000,- Kč
Víceúčelové sportovní hřiště a sportovní zázemí při 1. ZŠ Lovosice
Projektová dokumentace byla připravena v roce 2021 a dne 16.12.2021 byla
podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Výsledek, zda
jsme uspěli, bude znám v průběhu května. Vedení města se přesto rozhodlo
vyhlásit veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele. V rozpočtu na rok 2022
bylo s realizací počítáno bez ohledu na výsledek dotace. RM na svém jednání 09.03.2022 schválila vítěze veřejné zakázky společnost Linhart spol. s r.o.,
se sídlem Lhotecká 820/10, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ:
47052121. Realizace je plánována v průběhu letních prázdnin.
Projekt řeší revitalizaci stávajícího území školního hřiště na víceúčelovou
sportovní plochu a veřejná prostranství s místem pro výuku a sportování
obyvatel. Jedná se tedy o revitalizaci a modernizaci stávajících ploch s použitím nových prvků. Stavba bude sloužit jako víceúčelové sportovní hřiště s
rozšířením výuky pro atletiku a kolektivní hry, městským mobiliářem a sportovním vybavením.
Náklady na realizaci akce: 3 084 705,- Kč

Chodník Siřejovická (podchod ČSA)
Záměr akce řeší rekonstrukci chodníku v ulici Siřejovická (podchod ČSA),
který již v současné době nesplňuje požadavky na bezpečnost, kvalitu a
estetiku. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti, splnění požadavků aktuálních norem. Úpravou se zlepší estetické, ale hlavně materiálové a konstrukční řešení, čímž se výrazně zvýší bezpečnost chodců. Město chce u této akce
oslovit i soukromého investora a napojit plánovaný Kaufland na tuto komunikaci, a propojit tak město s jeho záměrem pro pěší. Předpokládá se, že na
realizaci se budou podílet TSML.
Předpokládané náklady: 500 000,- Kč
Parkovací stání a zpevněné plochy (vnitroblok Mírová)
Z důvodu nedostatečné kapacity parkovacích míst bude vybudováno
6 nových parkovacích míst, navržena je zatravňovací betonová dlažba. Studie provedení je zpracována. Realizací budou pověřeny Technické služby
města Lovosice, p.o. Na podněty občanů se vytipovávají i další lokality.
Předpokládané náklady: 500 000,- Kč
Rozšíření skladovacích prostor - hala Přívozní
Cílem projektu je rozšíření skladovacích prostor pro sportovní kluby. Hala
Přívozní poskytuje zázemí pro více sportovních klubů a její skladovací kapacity jsou nedostatečné. Proto se společně s vedením provozovatele, tedy
TSML, dohodli na možnosti rozšíření skladů pomocí lehkých montovaných
přístaveb. Projekt představili i vlastníkovi nemovitosti, který záměr odsouhlasil. Je vydané stavební povolení a garantem projektu jsou Technické
služby města Lovosice, p.o.
Předpokládané náklady: 1 300 000,- Kč
Technický klub - DDM Elko Lovosice
Město Lovosice se stalo garantem projektu technického klubu, jehož cílem
je vytvořit polytechnickou dílnu pro práci dětí v kroužku při DDM Elko.
Technický klub nyní funguje ve stávajících prostorech DDM Elko a při 1.ZŠ
Sady pionýrů. V současné době se připravují prostory po bývalé pekárně na
Václavském náměstí, která je součástí objektu Elka a která je v dostupnosti
pro školy, ale i veřejnost. Do nově opravených prostor se pak přestěhují
všechna tři odvětví TK. Součástí celkové rekonstrukce prostor je i úprava
sociálního zařízení, prostor pro šatnu, prostor pro zázemí vyučujících, rekonstrukce elektroinstalace, topného sytému, rozvodů vody.
Rekonstrukce vyžaduje stavební povolení, v současné době se zpracovává
projektová dokumentace. Zahájení stavebních prací je naplánováno na polovinu roku 2022. Technický klub by se do nových prostor mohl přestěhovat
na začátku 2. pololetí školního roku 2022/23.
Předpokládané náklady pro rok 2022: 3 000 000,- Kč
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Dětské hřiště "8"
Předmětem projektu je úprava stávajícího území veřejného prostranství
s vybudováním nového centrálního dětského hřiště města Lovosice. Jedná
se o nové herní prvky, městský mobiliář, dopadové plochy, oplocení, zpevněné komunikace pro pěší a výsadbu trávníku.
Předpokládaný postup výstavby:
- terénní práce a úprava pozemků
- provedení zpevněných ploch, prostor jednotlivých prvků a drobných objektů
- osazení prvků, oplocení
- výsev zelených ploch
- dokončovací práce
Stavba bude členěna na čtyři samostatné sektory:
SO 01 Sektor č.1 – plocha pro nejmenší děti
SO 02 Sektor č.2 – plocha pro starší děti
SO 03 Sektor č.3 – lanový sektor
SO 04 Sektor č.4 – trampolínový sektor
RM na svém jednání 23.03.2022 schválila vítěze veřejné zakázky společnost
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ:
25560191. Ukončení stavebních prací je naplánováno do 3 měsíců od předání staveniště. Město Lovosice podalo dne 10.02.2022 do Fondu Ústeckého kraje žádost o dotaci ve výši 3 482 123,- Kč a čeká na vyjádření ze strany
poskytovatele dotace.
Náklady na realizaci akce: 5 185 000,- Kč
Ing. Věra Nechybová a Ing. Lucie Dvořáková
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Uprchlíkům v Lovosicích pomáhá i široká veřejnost
V Lovosicích a okolí bylo k 28. březnu evidováno k pobytu 158 uprchlíků z Ukrajiny. Koordinace pomoci probíhá na všech úrovních od zajištění
ubytování, stravování a ošacení až po lékařskou péči, psychologickou a duchovní podporu a zajištění tlumočníků. Pomoc nabídlo mnoho
soukromých osob a institucí: Charita Lovosice, Střední odborná škola technická a zahradnická, Restaurace Sauna Lovosice, ale také soukromé
lékařské ordinace a farnosti.

První lidé do města přišli již 1. března. Byla to
rodina, která uprchla ze země sužované válečným konfliktem za přáteli zde v Lovosicích. Ti si
pro ně přijeli až na slovensko - ukrajinské hranice. Před příjezdem svolal starosta města Milan
Dian krizový štáb, kde požádal o pomoc jednotlivé odbory, městské i další instituce a byly rozděleny kompetence a úkoly, domluvena místa
ubytování, stravování v CŠJ a zajištěna zdravotní
i psychologická péče. „Bylo potřeba sejít se se
všemi, kteří mohou pomoci, a jednat rychle,
abychom zajistili nejdůležitější životní potřeby
pro azylanty. Svážení lidí na jedno místo, kde
budou ve velké anonymní koncentraci, a následné přerozdělování na další místa, jak aplikuje
kraj, nám nepřišlo vhodné. Je důležité respektovat širší sociální vazby a také to, zda již lidé nemají někde nějaké své známé, třeba z města. Z
hlediska snížení stresu a zapojení lidí do běžného života je lépe pracovat s menšími skupinami,“ uvedl Milan Dian, starosta města.
„Na příliv uprchlíků jsme zatím připraveni.
Jejich příjem jsme schopni zabezpečit i v noci a
na koordinaci potřeb a monitoringu situace
pracuje prakticky nepřetržitě sociální odbor
města a velkou posilou jsou preventistky MP.
Zatím jsou využívány spíše ty komfortnější ubytovací kapacity (kde je i příslušné sociální zázemí: kuchyňka a sociální zařízení), je to například
Yacht club, restaurace Sauna nebo internát
Středního odborného učiliště. Tyto kapacity už
začínají být naplněné. V případě nutnosti můžeme zbudovat nouzové ubytování v hale Přívozní
nebo v prostorách školky v Přívozní ulici, ale už
se bude jednat spíše o dočasné nouzové ubytování. Lůžek a ložního prádla je zatím dost,“ uvedl Jaroslav Křivan, pracovník obrany státu a
krizového řízení.
V kraji funguje asistenční centrum pomoci
Ukrajině, a to v Ústí nad Labem. Zde jsou zařizována všechna potřebná povolení pro legální
pobyt v České republice. Pracovníci Sociálních
služeb města Lovosice a sociálního odboru MěÚ
uprchlíky na místo odvezou a pomohou jim s
vyřízením všech formalit. Platí to také pro zajištění lékařské péče, kontakt s úřadem práce a
školskými zařízeními. „Uprchlíci nemusí spoléhat
sami na sebe, se vším jim pomáhají pracovníci
sociálního odboru MěÚ Lovosice ve spolupráci
s naší organizací Sociální služby města Lovosice,“ říká Pawel Szymański, ředitel příspěvkové
organizace Sociálních služeb města Lovosice.
Ve městě je ubytováno 16 osob v Yacht clubu,

14 osob na internátu SOU Lovosice, 3 osoby v
restauraci Sauna a 2 osoby v hale Chemik v
Terezínské ulici. Pomoc nabídly také okolní obce. V Libochovicích je ubytováno 70 osob, v
Radovesicích 20 osob a v Třebenicích je ubytováno 10 uprchlíků. „Počty rychle narůstají. Například v úterý (15. 3.) byla jedna z žen, ubytovaných v Třebenicích v penzionu U Havlů, odvezena do porodnice. Do Třebenic tak přibyl další, již
v Česku narozený běženec. Děťátko se alespoň
narodilo do bezpečí a relativního klidu,“ vypráví
Pawel Szymański, který pro uprchlíky zajišťuje
mimo jiné také duchovní, psychologickou, potravinovou a materiální pomoc. „Lidé, co k nám
přicházejí, jsou zoufalí. Nejsou vybíraví a jsou
vděční za jakoukoliv pomoc. Někteří by si přáli
vrátit se co nejrychleji zpět. Mnozí chtějí pracovat, nechtějí být na obtíž. Potřebují zaměstnat
hlavu a nepřemýšlet o bolesti a ztrátě blízkých
osob,“ popisuje Szymański. Jako vysvěcený řeckokatolický kněz východního obřadu začal ředitel příspěvkové organizace sloužit řeckokatolické liturgie v Libochovicích, a pokud bude zájem,
tak i v Lovosicích. Psychologickou pomoc uprchlíkům nabízí Mgr. PhDr. Hana Honzíková, klinická psycholožka pro děti a dospělé.
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Lovosice v případě potřeby zajišťuje tlumočení do
češtiny. Oslovil proto Ukrajince dlouhodobě
žijící v Lovosicích. Činnost odboru je v zajištění
pomoci uprchlíkům velmi široká. „Odbor zajišťuje přípravu ubytovacích prostor ještě před samotným příjezdem uprchlíků (v jednom případě
dokonce i v noci). Dále pak vybavení ubytování
základními hygienickými prostředky a potravinami. Pracovnice odboru zajištují dětského lékaře, gynekologa a praktického lékaře, a to včetně
doprovodu celých rodin s dětmi. Organizují
materiální pomoc z humanitární sbírky a její
příjem od dárců. Poskytují dále pomoc při vyplňování potřebných dokumentů k získání pobytu
v ČR a doprovod na úřad práce. Vyhoví při zprostředkování následné či jiné pomoci včetně
sociálního poradenství a zajistí odvoz na krajské
asistenční centrum také včetně doprovodu,“
vyjmenovává Eva Rudiková, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Lovosice.
Školní a předškolní docházka pro děti bude
probíhat dle volných kapacit na lovosických
základních a mateřských školách. Několik ukrajinských žáků již nastoupilo do ZŠ Sady pionýrů,
kde probíhá výuka českého jazyka pro cizince.

Charita Lovosice dala k dispozici prostory nízkoprahového centra k on-line výuce dětí, které se
tak mohou spojit s jejich školou na Ukrajině a
pokračovat ve výuce. Dále se připravují adaptační skupiny pro aklimatizaci formou zájmového
vzdělávání.
Stravování uprchlíků zajišťuje Centrální školní
jídelna, která vydává obědy. Jídlo rozváží pečovatelská služba rovněž do Třebenic a do Libochovic. Další stravování zajišťují koordinátoři z
humanitární
potravinové
sbírky.
Jedno
z výdejních míst sbírky je například na Gymnáziu
Lovosice.
Humanitární sbírka pomoci pro uprchlíky je
vyhlášena při příspěvkové organizaci Sociální
služby města Lovosice. „Potřeba je oblečení,
obuv, pleny, přesnídávky a příkrmy pro děti do 2
let. Sběrné místo je otevřené na adrese 28. října
475, Lovosice každý všední den v čase: pondělí a
středa od 10 h do 16 h a úterý, čtvrtek a pátek
od 10 h do 14 h. Na případné dotazy odpovídáme na telefonních číslech: 416 532 747 a 736
113 863 - situace se rychle mění a každý
z uprchlíků může potřebovat něco jiného,“ sdělil
Szymański.
Charita Lovosice pomáhá vybavit uprchlíky
základní materiální pomocí z humanitárních
sbírek. Některé ubytovací prostory bylo také
nutné vybavit spotřebiči, jako jsou lednice, varné
konvice a podobně. I s tím pomohla Charita,
potřebné vybavení nakoupila z finančních darů
od obcí Siřejovice a Jenčice, zbytek vybavení
pomohl zprostředkovat odbor sociálních věcí.
Pomoc nabídlo mnoho soukromých osob a
institucí. „V takovýchto výjimečných situacích je
potřeba operativnost, proto jsme po další
schůzce krizového štábu zřídili jako město transparentní účet, kam mohou společnosti i občané
zasílat finanční výpomoc pro uprchlíky, kteří
dorazili přímo do Lovosic. Preferujeme tuto
přímou pomoc, kdy lidé vidí, komu pomáhají,“
doplnil starosta.
Číslo účtu je: 9005-724471/0100.
„Rád bych poděkoval všem, kteří pomáhají:
poskytují věcné i finanční dary nebo dobrovolnickou pomoc. Děkuji všem, kteří se zapojili do
koordinace pomoci - odvádějí skvělou a svědomitou práci. Zvláštní dík patří všem soukromým
osobám a podnikatelům, kteří nabídli ubytování,“ sdělil Vladimír Šuma, místostarosta města.
Průběžné informace o pomoci pro uprchlíky z
Ukrajiny jsou zveřejňovány na webu města
www.meulovo.cz.
(ik)

Open Mike s Ádou Škardou byl úspěšný,
hrát v LOVO Café bude pravidelně
Kapela, která tentokrát dorazila na
Open Mike do LOVO Café, je místním
dobře známá. Oblíbený band Ády
Škardy zpříjemnil návštěvníkům písněmi podvečer hned na začátku měsíce.
V šíři repertoáru si jistě každý našel
pro své ucho něco pěkného. Skladby
od jazzovek, přes countryovky, taneční hudbu až k evergreenům. Pro
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zpestření vystoupilo i několik hudebních hostů, kteří si v prima atmosféře
s bandem zazpívali. Skalní fanoušky
této hudební formace jistě potěší, že
Áda Škarda Band bude v LOVO Café
vystupovat pravidelně, a to každou
první středu v měsíci. Přijďte i vy na
trochu dobré hudby, kterou si můžete v příjemném klubovém prostředí
vychutnat.
(rys, foto rys)

Informační měsíčník města Lovosice vydává Centrum kultury Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186

Zodpovědný zástupce vydavatele: Ing. Petr Drašnar, Ph.D. Šéfredaktor: Mgr. Romana Dian Soukupová, MBA (rys). Redaktoři: Radim Tuček (tuc),
Ing. Eva Hozmanová (hz), Martina Tendlerová (mt), Ivana Kocánková (ik). Články a inzerci přijímá redakce na e-mailu: sefredaktor@kclovos.cz. Redakce
nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit články. Tisk: Tisk Horák a.s. Povoleno MK ČR pod č. E 11617.
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Inzerce
Studenti zhlédli dílo Voskovce a Wericha

Většina našich tříd v uplynulých
dnech navštívila divadelní představení společnosti Divadélko pro
školy z Hradce Králové (spolupracujeme dlouhodobě), které se uskutečnilo v prostorách Centra kultury
Lovoš. Kus s názvem "Legenda
V+W aneb Příběh Osvobozeného
divadla" je souborem ukázek slav-
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ných divadelních her autorů Jiřího
Voskovce a Jana Wericha, které přibližuje nejzásadnější okamžiky kariér obou mistrů humoru. Výklad doplnily úryvky dialogů a písní, dokumentující význam a vliv Osvobozeného divadla. Poděkování za organizaci akce patří naší češtinářce
Daně Nosovské. Gymnázium Lovosice

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Charita

Charita pomáhá ukrajinským uprchlíkům
Charita Lovosice nabízí bezplatnou pomoc – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: zdarma
ubytovaným ukrajinským občanům v následují- je k dispozici dětská skupina ve všední dny v době
cích oblastech:
od 9 do 12 hodin. Maximální kapacita je 15 dětí.
Určeno pro děti do 6 let s doprovodem. Nabízíme
Ulice Osvoboditelů 1068/18, 410 02 Lovosice v přístup k PC a tabletu s připojením na internet, TV
sociální službě – Panna Marie Pomocná s rodinami a herní konzole PS 4, XBOX, pohádky, hry atd.
– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: K dispozici jsou i společenské hry, puzzle, hračky,
nabízíme přístup k PC s připojením na internet, výtvarné potřeby, kreativní tvoření.
překladatelské služby, pomoc se zprostředková- Kontakt: Karolína Dejmlová, Anna Rysová +420
ním zaměstnání a sestavením životopisu, pomoc 605 220 801
se zprostředkováním bydlení, komunikace s pronajímateli, s realitní kanceláří, zajištění věcí denní Možnost duchovní pomoci:
potřeby, hygienické potřeby atd., doprovod na Římskokatolická farnost sv. Václava v Lovosicích
úřady a pomoc při zpracování formulářů - ÚP, ul. Zahradní 32/2, Lovosice, Ladislav Nádvorník –
zdravotní pojišťovny, lékaři atd. Pomoc je realizo- kaplan +420 603 845 460 a Józef Szeliga +420 777
vána ve všední dny v době od 8 do 12 hodin.
020 426. Bohoslužby v kostele v Lovosicích NE
Kontakt: Barbora Veselá +420 732 345 215; Mar- 9 hod., ÚT, ST, ČT 8 hod., PÁ 16.30 hod.
tina Havlíková +420 737 264 843, Jarmila Bradno- Sulejovice, kostel Nejsvětější Trojice – bohoslužba
vá +420 731 557 638.
3. neděle v měsíci v 8 hod.
Ulice Terezínská 111, 410 02 Lovosice v sociální Římskokatolická farnost – děkanství Libochovice
službě – Panna Marie Pomocná s dětmi a mládeží ul. Purkyňova 17, 411 17 Libochovice, Wojciech

Charita Lovosice pokračuje v pořádání koncertů.
Velikonoční proběhne 21. dubna
Po mnohých kladných ohlasech po
dvou proběhlých Tříkrálových koncertech se naše organizace rozhodla,
že bude pokračovat ve spolupráci se
školami v Lovosicích a budeme pořádat i další koncerty. Po Tříkrálovém se uskuteční Velikonoční koncert pro Charitu Lovosice ve čtvrtek
21. dubna 2022 od 17.30 hodin
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v kostele sv. Václava v Lovosicích, na
který vás všechny srdečně zveme.
Na koncertě vystoupí sbory ZŠ Sady
pionýrů a Gymnázia Lovosice a nově
se k nim přidá Lovosický chrámový
sbor. Další koncert se připravuje na
podzim tohoto roku ve spolupráci
s těmito sbory. Těšíme se na Vás.
Petr Urban

Szostek +420 733 741 917.
Bohoslužby – děkanský kostel Všech svatých Libochovice NE 8.30 hod., ÚT, ST a PÁ 17 hod.
Bohoslužby – Třebenice, kostel Narození Panny
Marie NE 10.30 hod., ÚT a ČT 18 hod.
Řeckokatolická farnost v Ústí nad Labem ulice
Hradiště 97/4, 400 01 Ústí nad Labem Pawel Szymański +420 739 245 947.
Farní Chrám sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem, bohoslužby NE a svátky v den volna – 11 hod., první
pátek v měsíci a svátky v pracovní dny – 17 hod.
Na pomoc ukrajinským občanům, kteří jsou na
území Lovosic a spádových obcí, přispívají i dárci.
Obec Siřejovice, obec Jenčice, zaměstnanci ZŠ
Všehrdova Lovosice a další dárci. Děkujeme za
finanční i materiální dary a také za to, že nám
pomáháte pomáhat potřebným. Z finančních darů
se nakoupilo: dvě chladničky, dvojvařič, remoska,
školní potřeby, základní léky, speciální dětská
výživa aj.
Petr Urban, Charita Lovosice

1. Jarní bál Charity Lovosice
ozdobí Iva Kubelková
Dovolujeme si vás pozvat na úplně
první ples Charity Lovosice s názvem
1. Jarní bál, který se uskuteční 29.
dubna 2022 od 19 hodin na sále
LOVO Divadla v Centru kultury Lovoš v Lovosicích. K tanci a poslechu
zahraje skupina D. Ex Tempore a

vystoupí speciální host Iva Kubelková. Předprodej vstupenek probíhá v
informačním centru, v KC Lovoš a na
webu www.kclovos.cz. Během plesu
bude bohatý doprovodný program a
soutěž o slosovatelné ceny. Vstupné
je 200 korun.
Petr Urban
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Beseda

Petr Nazarov: Nový Zéland aneb Dva roky v zemi Aeotearoa
Milovníci geografie a cestování měli možnost navštívit besedu Petra Nazarova o Novém Zélandu, kterou nám v prvním i druhém termínu překazil
koronavirus, napotřetí to konečně vyšlo možná i díky naplánování na magické datum s 6 dvojkami.

Nezávislý cestovatel, spisovatel a fotograf Petr
Nazarov procestoval mnoho zemí světa, ovšem
ne jen tak, letem světem, ale většinou tam tráví
delší čas, aby měl možnost poznat nejen přírodní
a kulturní krásy, ale také obyvatele a jejich zvyky.
Tři cesty a více jak dva roky života prožil cestovatel v zemi nazvané původními obyvateli Aotearoa. Magická příroda Nového Zélandu se mu
představila v celé své kráse na třech největších
ostrovech – North Island, South Island a Stewart
Island. Sopky, hory, jezera, fjordy, pralesy, nekonečné pláže, stále živá maorská kultura a nevšední příběh, který se pojí s pobytem v této zemi. O
tom všem vyprávěl sympatický a zkušený cestovatel.
Vše doprovodil nádhernými fotografiemi a kdo
si chtěl odnést něco z autorova vyprávění, mohl
si zakoupit či půjčit některou ze 4 jeho cestopisných knih, kde popisuje nevšední zážitky a přátelství, která zde navázal jak s původními obyvateli,
tak i s těmi přistěhovalými. I proto se na Nový
Zéland bude dle svých slov vždy rád vracet.
V závěru odpověděl pan Nazarov i na několik
otázek.
Navštívil jste dlouhodobě oba hlavní novozélandské ostrovy, čím se liší, můžete je
charakterizovat?
Na Severním ostrově Nového Zélandu jsem
strávil zhruba dva roky života a na Jižním ostrově
tři měsíce. Severní ostrov je více zalidněn i díky
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Knihy Petra Nazarova, které si lze vypůjčit
v lovosické knihovně:
Kia ora e hoa: příběh ze země Aotearoa (i jako
audioknihu), Aloha Molokai: Havajské ostrovy
nevšedním pohledem (i jako audioknihu), Jižní
Afrika: Namibie, Svazijsko, Lesotho a Jihoafrická
republika a Jižní Amerika: z Buenos Aires na
Machu Picchu.
tomu, že ostrov Jižní je mnohem více hornatý a
podnebí drsnější. Jinak je Jižní ostrov doslova
ponořen do přírodních krás. Můžete zde najít
spoustu fjordů, jezer, pohoří Jižních Alp s nejvyšším bodem Mt. Cook (3724 m n. m.), deštné
pralesy, písečné i kamenité pláže, nádherné útesy
a spoustu jiných přírodních unikátů.
Co se na Novém Zélandu musí vidět, co by
turista neměl v žádném případě opomenout?
Turista při kratším pobytu (alespoň tři týdny) by
měl na Severním ostrově určitě vidět nejsevernější bod Nového Zélandu – Cape Reinga, absolvovat jednodenní túru Tongariro Crossing, navštívit
město vřídel Rotorua a mým favoritem je i poloostrov Cape East a přírodní park Te Urewera. Na
jižním ostrově je toho opravdu hodně – poloostrov Abel Tasman, fjord Milford Sound, jezero
Wanaka, městečko Queenstown, maják Nugget
Point Lighthouse, septárie v zátoce Moeraki atd.

Dva roky teď nebyla téměř možnost cestovat
ani besedovat, čím jste se v tu dobu zabýval?
Jelikož dělám již dvacet let masáže, zabýval jsem
se v posledních dvou letech napravováním nemocných těl a duší. Stále tvořím a píši knihy, a tak
jsem v této době vydal svoji druhou audio knihu
Aloha Molokai a dokončoval svoji druhou knihu
Doteky, což jsou tentokrát moje fotky z České
republiky a motivující citáty.
Prozradíte nám místo kdekoliv na Zemi, kde
jste se cítil tak dobře, že se tam určitě vrátíte
znovu?
Rád se vracím na Havaj, kde už jsem byl čtyřikrát
a chystám se tam i popáté, nejen kvůli stále příjemnému klimatu, ale i kvůli pohodové atmosféře, která tam panuje. Chtěl bych se na nějaký čas
vrátit i do Austrálie, kterou jsem si během svého
pobytu oblíbil.
Mimo Nového Zélandu nabízí dalších 8 cestovatelských besed – například Severní Indii, Banát,
Kubu, ale i Českou Kanadu. Já a moje kolegyně už
své další favority máme, ale aby to nebylo jen na
nás, tak jsme návštěvníkům rozdaly anketní lístky
a ti měli sami možnost vybrat, s čím k nám tento
sympatický cestovatel přijede příště. Vyhrála
Česká Kanada, takže tentokrát zůstaneme doma.
Beseda proběhne 7. února 2023.
Zdenka Černá, vedoucí Městské knihovny Lovosice / hz
Foto Z. Černá a archiv P. Nazarova
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Školy

ZŠ Sady pionýrů uspořádala masopust

V úterý 1. března se na naší škole uskutečnil
projektový den věnovaný masopustu. Žáci, učitelé i další zaměstnanci školy si připravili masky,
nechyběl tradiční medvěd, laufr, smrtka, kobyla,
muzikanti, šašci, ale i netradiční vodník nebo
princezna. Všichni se vydali společně do průvodu

v čele s králem a královnou. Prošli spolu městem
od školy až na Osmičku. Učitelé a rodiče napekli
masopustní koláče, buchty a štrúdly, které si
mohli účastníci průvodu i přihlížející zakoupit
nebo je vysoutěžit. Výtěžek z prodeje dobrot
poputuje na podporu Ukrajiny. Kromě sladkého

pohoštění byla v nabídce i masopustní výslužka
jako jelítka, jitrnice a tlačenka. Pro děti byly připraveny hry a zábavné stezky. Odpoledne vládla
pohodová atmosféra, ke které přispělo i krásné
počasí. Celý masopust se vydařil a „Jednička" už
se těší na masopust v dalším roce. ZŠ Sady pionýrů

Charitativní prodej mírového nápoje a stužek vynesl 50 tisíc korun
Vzhledem k současné politické situaci ve světě chtěla škola vyjádřit podporu ukrajinským občanům, kteří potřebují pomoc.
Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s Nadačním fondem BigMat z Litoměřic zorganizovat několik charitativních akcí.

První charitativní akce proběhla před naší školou, kde prodávali žáci 8.A a paní učitelka třídní
nealkoholický NÁPOJ MÍRU v barvách ukrajinské
vlajky. Modrá a žlutá citronáda všem kolemjdoucím moc chutnala. Úžasné bylo, s jakou energií se
děti chopily úkolu. Samy organizovaly, pekly
moučníky, koordinovaly služby u stánku a činnost celého projektu. Akci podpořili i místní podnikatelé. Potraviny Krátký a spol. věnovaly citrony
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a minerální vodu. Papírnictví Hanzalová darovalo
kelímky. Také zapůjčením dvou várnic pomohla
Centrální školní jídelna. Děkujeme!
Druhou charitativní akcí byl prodej stužek a
napečených cukrovinek od třídních učitelů, vše
opět v barvách Ukrajiny. Závěr projektu byl ve
znamení zpěvu všech žáků 1. stupně, kdy děti
zazpívaly píseň o svobodě Náměšť.
Výše výtěžku obou charitativních akcí byla veli-

ce úspěšná! 50 000,- Kč posíláme na transparentní účet Nadačního fondu BigMat, který má letité
zkušenosti s charitou. Finanční prostředky se
použijí pro základní potřeby konkrétních ukrajinských rodin a koupi konkrétních potřebných
věcí.
Velmi děkujeme všem rodičům, žákům, zaměstnancům školy a veřejnosti za solidaritu a ochotu
přispět do naší charitativní sbírky.
ZŠ A. Baráka
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Tipy

Nový seriál o zahradě:
Rady na duben
Od březnového čísla zařazujeme pro čtenáře nový seriál
o zahrádkaření, který krok za krokem, měsíc po měsíci osvětlí, co se
důležitého na zahrádkách děje, nač je dobré být připraven a co je potřeba vykonat k tomu, aby nám zahrádka dělala radost a nesla užitek.

Tip na výlet: Hrad Oparno
Slunečné dubnové počasí už láká
k výletům do přírody. Oparno je
zřícenina hradu, která se nachází
nedaleko Lovosic v katastrálním
území Oparno obce Velemín, severně od vsi Oparno v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. Hrad byl založen v první polovině čtrnáctého
století Smilem z Vchynic a jeho
potomkům patřil až do začátku
šestnáctého století. Roku 1532 je už
zmiňován jako pustý. Od roku 1964
je zřícenina chráněna jako kulturní
památka. Jedná se o zachovalou
zříceninu s plášťovou zdí.
Ze zastávky vlaku Oparno je hrad
velice blízko. Místečko je to opravdu kouzelné, doporučuji každému
návštěvu. Z hradu prý dokonce
věštila kněžna Libuše. Z paláce se
dochovala klenutá spodní úroveň.
K návštěvě Oparna a stejnojmenné-

ho údolí či Ostrého lze využít také jízdní kolo.
K návratu doporučujeme Labskou
stezku, na kterou se lze napojit po
průjezdu stinným Oparenským
údolím a cyklostezkou Malé Žernoseky – Lovosice s využitím funkčního přívozu Lovosice (park Osmička
– Píšťany).
(hz, foto archiv)

• • • Ježčí jaro • • •

Vinná réva na počátku květu.
Strupovitost jabloní a hrušní – u
odrůd náchylných k tomuto onemocnění začněte s postřiky již před
kvetením, protože v tomto období
se začínají uvolňovat z opadaných
napadených listů z minulé sezony
spory, původci onemocnění. První
dva postřiky provedeme ještě před
květem, další bezprostředně po
odkvětu stromů.
Pilatky švestková a jablečná způsobují takzvanou ranou červivost
malých plůdků. Za rok mají jen
jednu generaci. Škůdce přezimuje
ve stádiu larev v půdě. Dospělé
pilatky nalétají na kvetoucí stromy a
samičky kladou vajíčka do kalichů
odkvétajících květů. Chemický zásah je proto potřeba provést již při
dokvétání stromů, ale nejpozději
těsně po odkvětu. Chemickou
ochranu můžete podpořit i bílými
lepovými destičkami. Přibližně deset dnů před předpokládaným
začátkem kvetení byste je měli
rozvěsit do korun stromů, kde poslouží nejen ke sledování náletu
dospělců, ale i na přímý odchyt
samiček pilatek. Přípravky k ochraně proti pilatkám můžeme volit bio
nebo klasické chemické, doporuče-
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né na tyto škůdce.
Réva vinná potřebuje k nástupu
do vegetace teplotu kolem 10 °C,
kdy začíná proudit míza zpočátku
tvořena jen vodou, později obohacena o sušinu. Tato doba je nejvhodnější k vyvazování tažňů, protože je možné je ohýbat bez nebezpečí zlomení. Tažně se ohýbají do
oblouků, aby vyrůstající výhony
rostly stejně intenzivně. Kromě
tažňů je často potřebné vyměnit i
úvazky u kmenů, aby se do starého
dřeva nezařezávaly. Pokud se uvazují loňské letorosty pro tvorbu
nových kmenů, je potřebné je uvázat na několika místech, aby se pod
tíhou narůstajících výhonů nezlomily.
Na venkovních stanovištích pokračujeme ve výsevech ředkvičky, hrášku, ředkve a mrkve, začínáme vysévat červenou řepu salátovou. Vysazujeme ranou košťálovou zeleninu,
salát hlávkový, ledový a rané brambory.
Bylinky předpěstujeme v krytých
prostorách, nebo je sejeme přímo
na venkovní stanoviště. Ve druhé
polovině měsíce vyséváme zimní
odrůdy póru.
Petr Kumšta

Už v druhé polovině března se
začínají ze zimního spánku probouzet první ježci a nejdříve právě ti,
kteří jsou oslabení, nechtěně vzbuzení lidmi nebo málo vykrmení.
Během zimy ježci ztratí až 40 % své
hmotnosti a to, že zimu přežijí, není
vůbec samozřejmé. Proto se málo
vykrmení ježci budí jako první, aby
co nejrychleji doplnili své zásoby.
Ovšem takto brzy na jaře je potravy
ještě nedostatek, a proto můžeme
ježkům pomoci i my, třeba kočičí
kapsičkou či granulemi. Vzhledem
k panujícímu suchému počasí je
velmi vhodná i miska s vodou. Ježek
na fotografii byl zachráněn z hlavní
silnice v Čížkovicích, byl nejen podvyživený, ale také zřejmě v šoku
z projíždějících aut a podchlazený,
putoval tedy do Záchranné stanice
FALCO v Třebušíně, kde se aktuálně
starají o mnoho dalších zvířat, nejen
ježků. Pokud si člověk neví rady,
zda nalezenému zvířeti případně
pomoci a jak, může se na tuto stanici (606 280 121) či na národní
linku Zvíře v nouzi (774 155 155)

obrátit a poradit se s odborníky.
Rozhodnutí, zda zasáhnout, nebývá
leckdy jednoduché. Některá zvířata
totiž naši pomoc ani nepotřebují
(např. na mláďata, která se zdají být
opuštěná, ale nejsou, se nikdy nesmí sahat, pokud tedy nejsou nějak
viditelně poraněná).
Dalším kritickým obdobím na jaře
(nejen) pro ježky je úklid na zahradě, zejména pálení hromad starého
rostlinného materiálu, které ježci
vyhledávají jako úkryt. Je proto
důležité se před zapálením ujistit,
že tam žádná zvířata nepřebývají
nebo ideálně dávat materiál na
ohniště až těsně před zapálením.
Nestojí to mnoho úsilí, a přesto to
může pomoci zachránit zvířeti život.
Uvedené riziko je samozřejmě každoročně největší při tradičním pálení čarodějnic. Užívejme si tedy první
jarní dny v souladu s přírodou a i
při procházkách, zejména s pejsky,
buďme ohleduplní, protože již teď
se rodí mláďata, pro která jsou
první dny života velmi citlivé.
Text + foto Ing. Andrea Drašnarová, Ph.D.
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Tajenka z březnového vydání: řehtačka
Tento tradiční hudební nástroj se
používá v Čechách při velikonoční
kolední obchůzce (mrskut, mrskačka,
šlahačka). Řehtačka vydává rachotivý
zvuk stejně jako klapačky, mlýnky,
trakářky a různé další doma vyrobené
nástroje, které byly používány (dle
křesťanské tradice) za účelem svolání
na bohoslužby od Zeleného čtvrtka,
kdy zvony umlkaly (odlétaly do Ří-
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ma). Velikonoční pondělí a chození
„na pomlázku“ má společný významový základ vycházející z obřadu
omlazování (pomlazování). Jde o
prastarý zvyk pocházející z dob předkřesťanských. Mrskání narašeným
prutem - symbol obrozující se přírody, v němž se spojila energie země,
vody a slunce - mělo přivodit omlazující účinek.
(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
E-mail: sefredaktor@kclovos.cz (ceny bez DPH)
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