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Lovosická házená oslavila šedesátiny
Bylo to něco, co česká klubová házená ještě nezažila. Něco, na co se bude ještě dlouho vzpomínat.
Něco, na co mohou být Lovosice hrdé. Velkolepá akce proběhla na zimním stadionu.

Sobota Ř. záīí 2017 se zapíše
zlatým písmem do historie lovosické házené. Velkolepé oslavy
výročí klubu na unikátním místě,
zimním stadionu v Lovosicích, se
vydaīily. Ale začněme popoīádku.

do nejvyšší soutěže poprvé posunul. Na speciálně položenou palubovku na zimním stadionu vcházejí ti, kteīí se o to zasloužili –
družstvo mužů a jejich realizační
tým. Čtyīi z nich již bohužel nejsou

první reprezentant Lovosic v dresu
národního celku Petr Baumruk.

Píše se rok 1Ř57 a v Lovosicích
vznikla první žákovská kategorie.
Píše se rok 1Ř77, tedy o 20 let
později, a lovosická házená slaví
historicky první postup do nejvyšší
soutěže. Píše se rok 2017 a v Lovosicích se uskutečnila unikátní
akce „Oslavy 60 let házené v Lovosicích“.

mezi námi, ale plakety od starosty
města Milana Diana a īeditele
klubu Vojtěcha Srby si místo nich
in memoriam pīebrali rodinní
pīíslušníci. Za velkého aplausu více
jak 2000 diváků, v momentu plném emocí a vzpomínek.

naši muži, kteīí hostili soupeīe z
Hranic. Tomu patīí poděkování za
to, že nám umožnil zápas vůbec
odehrát, neboť původní soupeī
Dukla Praha plnil své povinnosti v
evropském poháru. Navíc s sebou
Hranice pīivezli 1Řčlenný fan klub,
který celému utkání dodal ještě
větší atmosféru.
Souboji obou celků nejprve
pīedcházel slavnostní nástup s
doprovodem ohňů, pīed samotným utkáním pak Josef Fečo zazpíval pīed zaplněným zimním
stadionem státní hymnu. I toto byl
jeden z okamžiků, pīi kterém nás
doslova mrazilo v zádech a slzy se
draly do očí nás všech.

Tým 1Ř77
Na tuto sobotu budeme dlouho
vzpomínat jako na setkání generací, kterému byl celý večer právem
věnován. Dlouhé měsíce pīíprav
vyvrcholily slavnostním večerem,
kterému nechybělo vůbec nic.
Jako první jsme vzdali hold právě
týmu z roku 1Ř77, který Lovosice
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Společenství legend
Lovci Lovosice
O chvíli později byli do nově
vzniklého Společenství legend
Lovci Lovosice uvítáni první dva
jeho členové, hráč Jiīí Motl ml. a
trenér Milan Berka ml. V průběhu
extraligového utkání pak pětici
legend doplnili Vladimír Šuma,
Petr Házl (v zastoupení svého
otce) a z Islandu pīiletěvší vůbec

Extraligové utkání
V průběhu oslav odehráli své
první ligové utkání nové sezony

Pokračování na straně 12

Fotostrany

Oslavy házené
a Václavská pouť
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
právě započatý měsíc
īíjen nás doufejme
ještě nebude sužovat
špatným počasím a
bude pīíjemným průvodcem podzimu. Pro
vinaīe je tu tradičně
nejdůležitější období sklizně a pro
nás, milovníky vína vinobraní s
nezbytným burčákem, a to ve
všech vinaīských destinacích v
okolí. A kdo nezažil dobrou zábavu
ve sklípcích, jistě zavítal na jedinečnou oslavu lovosické házené. Ta
letos píše do kroniky 60. let své
existence. Podrobně se o tom
dočtete v článku, který je jí věnován.
Tato oslava však nebyla zdaleka
jedinou akcí mimoīádného rozsahu. Obrovskou účast zaznamenala
Václavská pouť, kde byla na několika podiích nabídnuta vskutku
barvitá škála hudby a dalšího vyžití.
S nadšenou účastí se setkal rovněž
první koncert vážné hudby konaný
v rámci Litoměīických svátku hudby ve spolupráci se spolkem Musica et Education. Akce nepīímo
navazuje na započatou spolupráci
v rámci trojměstí Lovosice – Terezín – Litoměīice, kterou jsme loni
zahájili unikátní rekonstrukcí Bitvy
u Lovosic.
Jsem velmi potěšen, že díky těmto akcím se Lovosice zcela vymaňují ze zažitého klišé - šedého
města chemie, ale nastupují novou
etapu - města průmyslu, kultury a
sportu. Posledně jmenovaný segment podtrhuje i opětovné vítězství našich kickboxerů za hranicemi
vlasti v irském Cill-Airne (Killarney).
I v dalších týdnech se můžeme těšit
na oslavy – tentokráte krásných 50.
let naší školní jídelny.
Závěrem chci zmínit pokračování
prací na autobusovém nádraží dle
harmonogramu, dokončení fasády
na ZŠ A. Baráka a schválení dotačních titulů na posledním zastupitelstvu. Těším se na shledání s vámi.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Aktuality
Česko – německý víkend pro rodiny s dětmiř Židovice, Žernoseky, Mozaika
V závěru letošního července se uskutečnil další česko-německý víkend pro rodiny s dětmi z německého Coswigu a Lovosic. Podobná setkání,
kdy se společně setkaly české a německé rodiny, se konala již v roce 2012 v německé Míšni a v roce 2013 v okolí Krásné Lípy.
I v letošním roce se na organizaci akce podílelo Rodinné centrum Mozaika a Rappelkiste Coswig za velké podpory města Lovosice. Německé
rodiny byly ubytovány v obci Leská, kde proběhlo páteční pīátelské setkání a posezení.
V sobotu byl zejména pro děti pīipraven program „u koní“ na statku v Židovicích. Nechybělo
svezení na koních, tvoīení a také možnost sledovat parkurové závody, které se zrovna
v Židovicích konaly. Odpoledne se rodiny pīesunuly do Ekosadu v Malých Žernosekách, pīírodní areál byl jako stvoīený pro odpočinek
v parném letním dnu. Pro děti zde byly pīipraveny hry, soutěže, ony ale stejně většinu času
strávily v blízkém potoce, kde si užily cákání,
stavění hrází a koupání jako za starých časů.
Rodiče strávili odpoledne také aktivně a pustili
se do pīípravy večeīe. Museli si ale poradit bez
elektīiny a vybavené kuchyně, a tak se vaīilo,
smažilo stejně jako na letních táborech - na
ohništi. O to více ale výsledný guláš všem chutnal.
Neděle byla ve znamení tvoīení, v lovosické
Mozaice se tvoīily mozaiky. Rodiče s dětmi si
ozdobili svícny, vázičky mozaikou ze skleněných
či keramických kamínků a jako památku na
společný čas si je odvezli domů. Byl to pīíjemný

víkend plný krásných chvil, společného tvoīení,
sdílení zážitků, který si všichni moc užili. Věīíme,

Putování z Lovosic do Coswigu trvalo týden

Zhruba 20 pīátel turistiky z Lovosic a partnerského města Coswig se
vydalo na společné putování Krušnými horami. Putování odstartovalo 26. srpna v Lovosicích, na turisty čekala trasa dlouhá cca 105 km.
Cílem putování byla nejen cesta
jako taková, ale i seznámení se se
společnou, osm století trvající historií v pohraničním regionu. Putující navštívili kostel sv. Barbory v
Dubičkách, Mariánský klášter v
Bohosudově, naučnou pīeshraniční hornickou stezku či historickou
úzkokolejku v obci Weißeritztal.

Účastníci sami se aktivně zapojili
do organizace celé akce. Každá
skupina si vždy na „své“ straně
hranice pīipravila plán cesty, alternativy pro špatné počasí i zajímavosti, které lze v okolí trasy zhlédnout. Většina účastníků byli zkuše-

že se v tradici setkávání česko-německých rodin
bude pokračovat.

V záīí se uskutečnila česko-německá
cyklojízda po Labské stezce

Cykloskupina tvoīená zástupci městské správy z Lovosic i Coswigu
v čele s primátorem Frankem Neupoldem odstartovala v pátek 8. záīí
od staré radnice v Lovosicích na společnou jízdu po Labské stezce.
Cílem bylo město Coswig.

ní turisté, a to jak z Klubu českých
turistů, tak z jeho německé obdoby zvané SV Elbland CoswigMeißen. Za městské úīady reprezentovali starosta Milan Dian a
radní Brigitte Köhler.
A jak se obě skupiny mezi sebou
dorozuměli? „Několik Čechů se učí
německy, fungovala také univer-

Labské údolí mezi oběma partnerskými městy patīí k nejkrásnějším úsekům z celé Labské cyklostezky. Pīed ústeckým Masarykovým zdymadlem je Labe široké a
poklidné, lemují jej úrodné viniční

Českého Švýcarska.
Po noclehu v hraničním Hīensku
pokračovali účastníci dále po německé straně. Pīivítala je podzimní
krajina Saského Švýcarska s hradem Königstein. Ještě několikrát

zální angličtina, německá skupina
na oplátku pochytila pár českých
slovíček,“ īekl Milan Dian.
Prvního záīí turisté konečně dosáhli svého cíle. Partnerství obou
měst je i díky této akci opět o
něco pevnější.

svahy. Zde také poprvé využili
cyklisté pīívoz, a to mezi Malými a
Velkými Žernoseky. Mezi Ústím a
Děčínem je toho na cestě také
mnoho k obdivování – napīíklad
hrad Stīekov, vyhlídka Větruše,
zámek ve velkém Bīezně, feraty na
Pastýīské stěně či zámek a starý
kamenný most v Děčíně. V okolí
Hīenska je to pak nádherná krajina

cyklisté využili služeb pīívozu pīes
Labe, až konečně dorazili pīes
Pirnu do místa zvaného Modrý
zázrak (Blaues Wunder) na poslední zastávku pīed cílem. Krátce pīed
cílem začaly padat první dešťové
kapky, což dobré náladě rozhodně
neubralo. Rozloučení proběhlo nad
šálkem kávy s vidinou brzkého
setkání v pīíštím roce.

Všechny tīi akce proběhly v rámci projektu Aktivní partnerstvíř
komunikace, důvěra, spolupráce, č. 10028181Ř financovaného
z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014 – 2020.
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Odbory informují
Odbor stavební a Územní plánování

Odbor tajemníka

Ve stīedu 20. záīí byl zprovozněn poslední úsek
dálnice D8 ve všech 4 pruzích

SMS informační služba pro občany

Na stīedu 20. záīí bylo naplánováno zkušební měīení a testování v tunelech a cvičení integrovaného záchranného systému na úseku dálnice D8
Lovosice - Īehlovice. Testování prověīilo systémy bezpečnostního vybavení tunelů a dispečinku. Īeditelství silnic a dálnic (ĪSD) ještě týž den
kolem 15. hodiny dálnici zprovoznilo v celém jejím profilu.
„Rada geotechnického monitoringu potvrdila, že je prackovická estakáda
na dálnici D8 bezpečná pro provoz ve všech čtyīech pruzích, a omezení
tedy mohou být odstraněna,“ uvedl k otevīení úseku server ĪSD.
Dalším omezením se īidiči na úseku nevyhnou zhruba za půl roku, kdy by
měla proběhnout další etapa stabilizace estakády. Poslední chybějící úsek
dálnice byl na základě povolení pīedčasného užívání stavby zprovozněn
17. prosince 2016 ve dvou pruzích. Celá dálnice D8 měīí Ř4 km.

Tepelné hospodáīství města Lovosice
V Lovosicích se topí od 14. záīí

Ve čtvrtek 14. záīí dopoledne začalo Tepelné hospodáīství města Lovosice
topit. Společnost dodává tepelnou energii pro 106 subjektů, mezi něž patīí
společenství bytových jednotek ve městě, budovy v majetku města a objekty patīící dalším organizacím. „Termín zahájení topného období určujeme dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 1Ř4/2007 Sb., která
īíká, že dodávka tepelné energie se má zahájit, když venkovní průměrná
teplota nepīesáhne dva dny po sobě 13 °C. Letos jsme se rozhodli, že začneme trochu dīíve. Vedlo nás k tomu pīedevším zhoršení počasí a častější
dotazy od občanů na zahájení sezony,“ uvedl īeditel THML Martin Macháček.
„Na začátku topné sezony je nutné īádně odvzdušnit celou topnou soustavu v domě. V panelákových domech je nezbytné, aby všichni obyvatelé na
odvzdušnění radiátorů spolupracovali, jelikož īádné odvzdušnění se týká
všech bytů v domě,“ upozornil Macháček. V pīípadě problémů s pīívodem
tepla do domu neváhejte kontaktovat společnost (telefon 774 244 068).
Pīedpokládaná cena tepelné energie za rok 2017 by se měla pohybovat
kolem 558 korun za GJ. Konečná cena bude nicméně stanovena na základě
skutečně vynaložených nákladů za dané období. Bude tedy známa v lednu
pīíštího roku. Rozvod tepla je zajištěn horkovodem. THML energii nakupuje od společnosti Lovochemie.
Postup pro odvzdušňování topné soustavy tam, kde jsou radiátory
opatīeny odvzdušňovacími ventily pouze v posledním podlaží (většina
domů)
1. Doporučujeme provádět odvzdušnění na základě dohody a informací na
nástěnce domu ve večerních hodinách, v době, kdy jsou vypnuta oběhová
čerpadla a kdy je ve všech bytech někdo pīítomen.
2. Všichni uživatelé bytů musí otevīít termoventily naplno - na nejvyšší
číslo. Jen tehdy se vzduch, který uvízl v radiátorech i ve spodních podlažích
pīi napouštění topné soustavy domu, dostane do radiátoru v nejvyšším
podlaží, kde jsou odvzdušňovací ventily.
3. Uživatelé bytů s radiátory, na kterých jsou ruční odvzdušňovací ventily,
musí īádně odvzdušnit radiátory tak, že odvzdušní radiátory opakovaně
několikrát po sobě. Pokud všechny radiátory nehīejí po celé ploše, je nutno
celý postup dle bodu 1 - 3 opakovat.

Formou SMS zpráv město Lovosice informuje občany o novinkách,
kulturních akcích, odstávkách tepla a podobně. Hlavním důvodem,
proč město službu zīídilo, je nicméně včasné varování občanů v pīípadech hrozícího nebezpečí (záplavy, únik nebezpečných látek apod.) Od
roku 2015, kdy služba začala fungovat, naštěstí k žádné takové události
nedošlo a takovouto smsku město nemuselo rozeslat. SMS informační
služba je pro občany zcela zdarma, veškeré náklady na provoz linky
hradí město. Pīihlášení k odběru novinek je možné registrací na telefonní číslo 724 180 508 tak, že zašlete textovou zprávu ve tvaru REG
LOVO z mobilního telefonu, na který chcete informační SMS zasílat.
Pokud budete chtít službu odhlásit, zašlete textovou zprávu ve tvaru
ODHLASENI na stejné telefonní číslo.

Stromy a keīe zasahující do vedení distribuční soustavy
musí být do 15. listopadu odstraněny

Stromy a keīe zasahující do vedení distribuční soustavy musí být do 15.
listopadu odstraněny, na což upozornila společnost ČEZ Distribuce a.s.
(dále jen ČEZ). Vlastníci a uživatelé pozemků, pīes které vede distribuční soustava ČEZ, mají povinnost odstranit nebo jinak okleštit stromy a
keīe, které by mohly bránit bezpečnému provozování distribuční soustavy.
Tato povinnost se vztahuje i na ochranná pásma soustavy. Zásah do
porostů musí být proveden v době vegetačního klidu a práce musí být
prováděny v bezpečné vzdálenosti od vodičů. Pokud se větve vodičů
dotýkají vedení, kontaktujte společnost na lince 800 850 860. Doporučená bezpečná vzdálenost pro pīiblížení se k vedení je od 0,3 m až po
2 m v závislosti na druhu vedení. Vzdálenost větví od elektrického vedení se také různí, jedná se o rozsah 1,5 m až 12 m. Tyto údaje uvádí
energetický zákon z roku 2000. Dalším omezením je také výška porostů. V ochranném pásmu totiž nesmí být porosty vyšší než 3 m. V pīípadě, že bude ohrožena bezpečnost provozování soustavy, může zásah
provést sama společnost ČEZ, a to i bez souhlasu vlastníka pozemků ke
vstupu. Pīi vzniku škody v souvislosti s neplněním těchto povinností se
může vlastník nebo uživatel pozemku vystavit postihu ze strany Energetického regulačního úīadu. Povinnost vyplývá ze zákona
číslo
458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon). Podrobné informace naleznete na úīední desce městského
úīadu.

Postup odvzdušňování radiátorů, které jsou osazeny ručními odvzdušňovacími ventily
Radiátor je nejvhodnější odvzdušňovat v době, kdy jsou vypnuta oběhová
čerpadla ÚT. V pīípadě, že se provádí odvzdušnění radiátoru během dne,
pak se doporučuje pīed odvzdušňováním pīerušit oběh topné vody odvzdušňovaným radiátorem uzavīením radiátorového (termostatického)
ventilu. Po odvzdušnění se opět radiátorový (termostatický) ventil otevīe a
po chvíli se vše znovu zopakuje.

Vážení odběratelé,
dovolte, abych vás opět po roce pozval na setkání s firmou Tepelné hospodáīství města Lovosice s.r.o. Setkání se uskuteční v úterý 31. īíjna 2017
od 16 hodin v zasedací místnosti staré radnice v Lovosicích. Cílem setkání
je seznámit vás s aktuálním stavem a plány společnosti. Zároveň necháme prostor pro diskusi na témata, která vás zajímají. Na setkání budete
moci diskutovat s jednateli společnosti Milanem Šramotou a Pīemyslem
Živným, pīedsedou dozorčí rady společnosti Milošem Vodičkou, īeditelem společnosti Martinem Macháčkem a technikem Vlastimilem Prachfeldem.
Váš zájem zúčastnit se tohoto setkání prosím potvrďte zprávou na e-mail
thred@lovosice.com nebo telefonicky na číslo 777 110 176. Těšíme se na
setkání s vámi.
Ing. Martin Macháček, ředitel společnosti
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Vinaīi

„O víně z Lovoše aneb Nedoceněný lovosický drahokam“
Lovosicko je rájem dobrého vína. Lovosický dnešek se proto rozhodl pro vás tentokrát pīipravit dvojstranu věnovanou místním vinaīům.
O historii, současnosti i budoucnosti vinaīství na Lovosicku vypráví Karel Stejskal, nejen o letošní sklizni jsme hovoīili se Zdeňkem Vybíralem
a první ročník podaīené akce Otevīených vinných sklepů zhodnotil Michal Závada.

Historie lovosického vína
Lovosice jsou široké veīejnosti, ale i mnohým
obyvatelům města samotného známy jen jako
průmyslové město, jehož dobrou polovinu
zabírá obīí chemická továrna. Ti sportovněji
zaměīení občané pak ještě vnímají Lovosice
jako město, kde se nebývale dobīe daīí házené,
ale málokdo již ví, že Lovosice jsou též oficiálně
vinaīskou obcí s dávnou tradicí v pěstování révy
vinné. Tato tradice sahá nejen do raného stīedověku, odkud jsou známy nejstarší písemné
záznamy, avšak historie pěstování révy je pravděpodobně mnohem starší, jak ostatně dokládají archeologické nálezy, kterých je v Lovosicích bezpočet.

ský úīad v Lovosicích o Mouzonově pokusu
oznámení okresnímu úīadu. Mouzonův pokus
se dokonale zdaīil a výsledný produkt měl jemnou líbeznou chuť a byl podle ujištění znalců
velmi podobný pravému francouzskému šampaňskému vínu. Jak dlouho Mouzon v Lovosicích své šampaňské vyráběl, není z dochovaných historických spisů patrné. Lovosice však
pīesto zůstávají prvním místem v severních
Čechách, kde bylo pīímo z domácích vín vyráběno pěnivé víno šampaňského typu.
Lovosice zůstávají v držení Schwarzenbergů do
roku 1Ř16 a jak první, tak i druhá světová válka
opět vedou k devastaci lovosických vinohradů,
které se po roce 1Ř45 i v důsledku odsunu
původních německy mluvících obyvatel již nikdy
v plné síle neobnoví.
Karel Stejskal

VinumCelebratum.cz, což je původní název,
vzniká v létě roku 200Ř jako internetová vinotéka zaměīená na prodej vín z Litoměīické vinaīské podoblasti. Takto konkrétně orientovaný
eshop je první svého druhu v Čechách. Nicméně
Karel Stejskal se vínem, vinohradnictvím, vinaīstvím, zkrátka vším, co s tím souvisí, zabývá již
dávno pīedtím ve formě hobby. Od roku 2006
až do současnosti jezdí pravidelně do Švýcarska, kde se na bīehu ženevského jezera pěstuje
réva již po tisíc let, stejně jako u nás, na Litoměīicku, a kde stejně jako u nás mají největší zásluhu na rozkvětu vinaīství mnišské īády,
zejména cisterciáci.
V īíjnu 200Ř se VinumCelebratum.cz stává
hlavním partnerem a ideologem pro výstavbu
Litoměīické vinaīské stezky, kterou v následují-

foto Jaroslav Šindelář, SOLID design

Můžeme tedy pīedpokládat, že révu zde pěstovali již Keltové a pīíslušníci dalších kmenů
dávno pīed pīíchodem Slovanů do těchto končin. První zmínky nejen o lovosickém vinaīství
pak pocházejí z druhé poloviny 11. století. Ve
12. – 13. století pak do oblasti pīicházejí mnišské īády premonstrátů a cisterciáků, kteīí získávají ves Žernoseky (dnešní Velké Žernoseky) a
budují zde rozsáhlé sklepy, nicméně je opět
vysoce pravděpodobné, že rozšiīují a též zakládají nové vinice i pod Lovošem a v dnešních
Malých Žernosekách.
Největšího rozmachu dosáhlo lovosické vinaīství pīed tīicetiletou válkou za vlády Rudolfa II.
Tīicetiletá válka je pak katastrofou pro celou
Evropu a výjimkou nejsou samozīejmě ani Lovosice a lovosické vinaīství. V důsledku války a
drastického úbytku obyvatel je většina vinic
v okolí Lovosic zpustlá a leží ladem. Po krátkém
oživení na počátku 18. století pīichází další
katastrofa v podobě sedmileté války a zejména
její první bitvy, kterou byla bitva u Lovosic roku
1756.
Po této bitvě byly vinice opět zpustošené a na
své oživení čekají až do 1Ř. století, kdy lovosické
panství kupují Schwarzenbergové. Vinaīství
zažívá velký rozkvět a rozloha vinic na úpatí
Lovoše se blíží k 105 ha. Vinice se táhnou od
Vchynic pīes Lhotku až k Malým Žernosekům.
V této době lovosické vinaīství zaznamenává
jedno z unikátních prvenství. Obchodní vedoucí
továrny na šumivá vína v městečku Niederlössnitz v Sasku, Johannes Josef Mouzon, narozený v Remeši ve Francii, pīesídlil do Lovosic.
Právě zde pak v roce 1845 provedl pokus s
českým vínem z okolních vinic v údolí Labe.
Pokusil se ho zpracovat takovým způsobem,
jakým se to provádí pīímo v oblasti Champagne
ve Francii, aby tak vyrobil víno šumivé. Chtěl
totiž také v Lovosicích vyrábět víno stejného
druhu, jaký byl pīipravován v jeho pīedchozím
saském působišti a prodáván pod obchodním
názvem „Champagner“.
Pro svůj první pokus zakoupil Mouzon od
lovosické vrchnosti 15 sudů vína ze sklizně
v roce 1844. Dne 28. května 1845 podal īeditel-
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Obnova dávné tradice
Z původních více jak 100 ha, které se na úpatí
Lovoše nacházely, je v současné době obhospodaīováno kolem 18 ha v souvislé ploše. Jde
tedy o něco málo pīes jednu desetinu původní
rozlohy vinohradů. Těchto necelých 18 ha se
nachází ve viniční trati Pod Lovošem (ano, tak
zní oficiální název) a vysazené vinohrady patīí
Žernoseckému vinaīství, s.r.o. Na viniční trati
Pod Lovošem jsou pěstovány ve starších i novějších výsadbách odrůdy Müller - Thurgau,
Mopr, Ryzlink rýnský, Tramín, Rulandské šedé,
Modrý Portugal, Svatovavīinecké, Dornfelder a
Pinot Noir. Sklepmistr a majitel Žernoseckého
vinaīství pan František Kupsa si vína z této vinice velice cení, obzvláště je vyhlášený Müller Thurgau a Mopr.
Ovšem Žernosecké vinaīství již není v této
lokalitě samo, kdo Pod Lovošem pěstuje révu
vinnou. V roce 2012 je na pozemku společnosti
Karel Stejskal - VinumCelebratum vysazena
vinice o celkové rozloze 0,1 ha a původně je
koncipována jako vinice ukázková, tedy vinice,
na které jsou zastoupeny všechny tradičně pěstované odrůdy révy vinné v severních vinohradnických oblastech. Na vinici tak jsou zastoupeny
tyto odrůdyř Modrý Portugal, Tramín, Veltlínské
červené ranné, Ryzlink rýnský, Müller-Thurgau,
Rulandské bílé, Mopr, Dorndfelder, Svatovaīinecké, Pinot Gris (Rulandské šedé) a Pinot Noir
(Rulandské Modré). Nejvíce jsou pak zastoupeny odrůdy Pinot Gris a Pinot Noir, ze kterých je
vyráběno víno pod obchodní značkou GRINOR.
Jde tedy o cuveé, pīičemž Pinot Noir je zde
využit ve formě klaretu, což je technologie výroby, kdy se z modrých odrůd, určených na výrobu červených vín, vyrobí víno bílé. Ostatní výše
jmenované odrůdy se použijí do směsi. Do této
směsi se zpracují jak bílé odrůdy, tak i červené,
stejně jak to dělávali naši pīedci. Vznikají tak
vína zajímavých chutí a barev.
Jak to všechno vzniklo aneb Oslava vína
Ovšem vraťme se o kousek zpět. Společnost

foto ik

cích dvou letech realizuje sdružení Békadilkoš
z.s. V současnosti Litoměīickou vinaīskou stezku spravuje Destinační agentura České stīedohoīí. Eshop s víny tedy nějak funguje, ale Karla
Stejskala to čím dál tím více táhne k půdě, ke
snaze sám si zkusit révu vypěstovat a víno vyrobit. Proto navštěvuje různé kurzy, hlavně kurzy
poīádané Vinaīskou akademií ve Valticích a
Národním vinaīským centrem sídlícím tamtéž.
V roce 2010 absolvuje zkoušky degustátorů
nejprve na Stīední vinaīské škole ve Valticích a
posléze v Národním vinaīském centru a až rok
2011 rozhoduje, bude se pěstovat réva a pokusí
se tak obnovit slávu zašlého lovosického vinaīství, prodej vína je jen již doplňkovou aktivitou.
Na jaīe roku 2012 tak bylo vysázeno prvních
300 hlav a první tzv. panenská sklizeň proběhla
v roce 2015, což byl mimoīádně vydaīený rok a
vína dosáhla vysoké kvality. V současné chvíli je
na vinici něco málo pīes čtyīi sta plodných hlav
a do budoucna se plánuje vysadit ještě 200
hlav, více bohužel kapacita pozemku nedovoluje. Avšak v letošním roce pīibyly do péče staré
historické terasy na Malé Venduli ve Velkých
Žernosekách, které je však tīeba obnovit a osázet révou a vrátit tak místu jeho původní charakter, jež mělo po stovky let pīedtím. Takže o
zábavu do budoucna je postaráno.
V letošním roce se vína společnosti Karel Stejskal - VinumCelebratum poprvé pīedstavila
široké veīejnosti nejprve 20. května na Žernoseckém koštu, kde návštěvníci mohli ochutnat
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Vinaīi

Sklizeň na vinicích Vinaīství sv. Tomáše začala s prvními īíjnovými dny
Vinaī Zdeněk Vybíral ve svém rodinném vinaīství v obci Malé Žernoseky zahájil v těchto dnech sklizeň hroznů pro ročník 2017.
A protože burgundské odrůdy vína, které pěstuje, dozrávají trochu později, bude burčák z nich vyrobený k dispozici až do půlky īíjna.

Vinaīství sv. Tomáše má 7 hektarů vinic, které ročně vyprodukují
od 15 do 20 tisíc litrů vína podle
toho, jak je rok úspěšný. Letošní
sezona byla podle pana Vybírala
pīíznivá ve vegetačním období,
tedy od června do srpna, víno pīes
léto poměrně rychle dozrávalo.
Tento náskok se nicméně v průběhu záīí snížil v důsledku deštivých
dnů v jeho počátku.
„Sklizeň je v plném proudu. Jak
úspěšná sezona bude, mohu ale
s určitostí īíct až po jejím skončení.
Již nyní však mohu konstatovat, že
ročník 2017 by mohl být velice
hezký,“ dodává s úsměvem vinaī.
Měsíc záīí byl pro vinice a budoucí
ročník zásadní nejen tím, jak víno
dozraje, ale také tím, jaké množství
bude sklizeno. V tomto čase jsou
totiž viniční tratě otevīeným bufetem pro ptáky, srny, prasata a další
zvěī. Hejno špačků dokáže během
jednoho dne zlikvidovat úrodu na
celé vinici.
Opatīení jsou různá. Pīevážně se

ale používají plašiče ptáků. Plašič
pīehrává nahrávku náīku poraněného špačka a hlas dravce. Proti
srnkám a prasatům je obrana hor-

ší, vinice se musí hlídat, a to hlavně
v ranních hodinách. V částech vinic
ležících v blízkosti lesa je nicméně
již teď podle odhadů tak 10 %

hroznů pryč.
Vinnou révu pěstuje rodina Vybíralových již od roku 1Ř84. Způsobem
výroby vína se snaží navázat na
tradici lovosické vinaīské oblasti.
Lisovna je umístěna v jednom ze
dvou rozsáhlých sklepů v obci
Malé Žernoseky, které by mohly
být jedněmi z nejstarších v oblasti.
Samotná vstupní budova vinaīství
pochází z 18. století.
Malé Žernoseky, ale také Lhotka
nad Labem, Lovosice, Vchynice,
Jenčice, Bílinka a další byly vinaīskými obcemi v rámci lovosického
panství, které měly v roce 1845
rozlohu téměī 240 ha vinic. Současná plocha vinic je jen zlomkem
té původní.
Vinaīství sv. Tomáše nabízí celou
īadu bílých a červených vín ročníků 2014 – 2016. Na ročník 2017 se
můžeme těšit zhruba na jaīe pīíštího roku. Burčák z této vinice můžete v obci Malé Žernoseky ochutnat a zakoupit po celou dobu
sklizně vždy v sobotu.
(ik, foto ik)

První ročník Otevīených vinných sklepů zavedl vínomilce i do Lovosic

První záīijovou sobotu se uskutečnil první ročník akce Otevīené sklepy Žernoseky, Žalhostice, Tīebívlice, Lovosice. Za vinaīi a jejich výtvory dorazilo
několik stovek účastníků. Stovka z nich vyšlápla i pod Lovoš, do sklepa a na vinici Karla Stejskala. Účastníci akce prošli sklepy ve Velkých a Malých
Žernosekách, svezli se pīívozem i speciálním vinaīským autobusem do Tīebívlic. Akce nepīímo navázala na Putování za víny Brány Čech, které probíhá vždy v červnu. Už nyní se organizátoīi Otevīených sklepů a vinaīi dohodli na dalším ročníku, uskuteční se 1. záīí 2018.
M. Závada, foto A. Hrochová
cuveé Grinor 2016 a Pinot Gris 2016, následoval
Roudnický košt a opět Grinor a Pinot Gris 2016,
týden nato pīi lovosickém Putování za vínem
pīedstavil Grinor 2016 a naposledy pīi veleúspěšné akci Otevīené sklepy, která se uskutečnila v sobotu 2. záīí a během níž mohli návštěvníci vidět a navštívit vinaīe pīímo na vinici a
prohlédnout si sklep v Lovošské. K ochutnání
byly tentokráte 4 vzorky, Grinor 2015, Grinor
2016, Pinot Gris 2016 a Orandžáda 2016 –
oranžové víno, jenž je cuveé Pinot Gris a Tramín. Víno získalo svou oranžovou barvu 12denním naležením na rozdrcených slupkách a až
poté bylo vylisováno. Akce Otevīené sklepy
byla nejen velmi úspěšná, co se počtu návštěvníků týče, ale i svým širokým rozsahem od hypermoderního vinaīského podniku po malý
sklípek, kde vznikají vína tradičním způsobem
tak, jak je vyráběli naši pīedci.
Vinaī je jen pomocný režisér
V současné chvíli se na vinici nachází něco
málo pīes čtyīi sta hlav, o které je pečováno
nanejvýše pečlivě. Inu, švýcarská škola se nezapīe. Vše je podīízeno rčeníř „Víno se dělá ve
vinici,“ neboť pokud se něco zanedbá ve vinohradu, ve sklepě už se to nedožene. Od roku
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2016 se na vinici hospodaīí pīísně ekologickým
způsobem, ačkoliv vinohrad nemá žádnou
oficiální certifikaci bio. Na vinohradu se nepoužívají žádné herbicidy, systémové postīiky na
houbové choroby, pouze postīiky na bázi síry a
mědi. Veškeré práce jsou prováděny výhradně
foto ik

ručně, pouze za pomocí rýče, motyky a nůžek.
Samozīejmostí je výlučně ruční sklizeň. Ve sklepě se opět pracuje výhradně za pomoci ruční
práce. Na menší šarže, napī. Orandžádu, se
nepoužívá ani mlýnek, bobule jsou ručně otrhá-

ny od tīapin a opět ručně rozdrceny. Víno je
stáčeno samospádem, ostatně ve sklepě není
ani zavedena elektīina, takže se nepoužívají ani
žádná čerpadla na pīetočení vín, opět je to o
ruční práci.
Všechna vína kvasí spontánně za pomoci autochtonních kvasinek, které si hrozny pīinesou
z vinice. Pokud je hrozen zdravý, a na to se
úzkostlivě dbá, pak žádné uměle selektované
kvasinky nejsou ani potīeba. Nechají se prokvasit do sucha, takové kvašení může trvat až jeden měsíc, někdy i déle. Vína se pak nechávají
zrát pouze ve skleněných nádobách a v sudech
minimálně 6 měsíců. Výsledná vína se nefiltrují
a pouze pīed lahvováním se minimálně zasíīí.
Cílem je pīivádět na svět taková vína, která
budou odrážet místo svého původu, neboli
terroir. Sterilní filtrací sice dostaneme krásně
čiré víno, ale o místě původu nám nebude
schopno īíci vůbec nic. Víno je totiž jediný nápoj, který má jednak úžasnou samočistící
schopnost, dá-li se mu dostatek času, a jednak
je to jediný nápoj, který se v podstatě vyrobí
sám. Vinaī by měl hrát roli jen jakéhosi pomocného režiséra, celý proces zpovzdálí sledovat a
víno jen tak směrovat správným směrem. Tím
hlavním režisérem je ale víno samo o sobě. (red)
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Lovosicko

Tip na výletř
Moravanský vodopád
Vodopády jsou s pīicházejícím podzimem velmi zajímavé, barevné a okouzlující. O tom se můžete pīesvědčit na jednom z nejkrásnějších vodopádů
v blízkém okolí, které znám. Tím je Moravanský vodopád nedaleko obce Moravany. Nalezneme ho na potoce Moravanka, který prudce stéká do
údolí do īeky Labe. K němu se můžete dostat buď shora od obce Moravany, nebo zespodu pěšky od obce Dolní Zálezly. Pīímo v obci narazíte na
značení turistické značky, která vás zavede pīímo k potoku. Chvíli se ještě prochází obcí, poté vás značení zavede na lesní pěšinku, po které je to již
jen několik desítek metrů. Celá cesta z obce k vodopádu zabere 10-15 minut, více určitě ne. Nejdīíve narazíte na několik menších, zhruba metrových
vodopádů, zakončených pīibližně pětimetrovou kaskádou. Zhruba po dalších 100 metrech níže podél potoka na vás čeká hlavní Moravanský vodopád. Po dalších zhruba 10 metrech narazíte na další, menší vodopád, a pokud vám to nestačí, můžete pokračovat ještě dále podél potoka, kde potkáte zděnou hráz a pod ní další menší vodopád. V tomto ročním období jsou obecně vodopády zajímavé díky tomu, že je větší srážkový úhrn a
potoky protéká více vody, tím je každý pīepad velmi zajímavý. Další věcí je spadané listí a obecně podzimní barvy v lesích.
Tip pro fotografyř
Pokud máte, tak využijte šedý ND filtr, který několikanásobně prodlouží čas závěrky. Pokud filtr nemáte, dostatečně zvyšte clonové číslo a počkejte
na šero, až bude světla méně. Poté se zaměīte na listí v potoce a pokuste se dosáhnout časů kolem 10-20 s. Na rozmazání vody ve vodopádu vám
postačí 1/15 s.
Miroslav Vintrich

• • • Ústecký kraj vyhlašuje 3. výzvu na kotlíkové dotace • • •
Cílem je zlepšit ovzduší snížením emisí znečišťujících látek zejména v malých obcích a okrajových částech měst.
Oproti pīedchozí výzvě, na kterou bylo uvolněno zhruba 1Ř milionů korun, se zmírnila pravidla a rozděleno má být až 156 milionů.

Ústecký kraj vyhlašuje 3. výzvu na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva, takzvané kotlíkové dotace. Program byl vyhlášen
v druhé polovině záīí. K dispozici je 156 milionů
korun a kraj chce z těchto peněz vyměnit 1 683
kotlů. Pīíjem žádostí bude probíhat od 31. īíjna
2017 do 31. ledna 2018.
Pokud vlastníte kotel na pevná paliva s ručním
pīikládáním napojeným na otopnou soustavu,
který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. tīídy
dle evropské normy, splňujete jednu z podmínek pīidělení dotace.
Další podmínkou je bydliště v Ústeckém kraji,
a pokud bydlíte v prioritním území, kraj vám

podporu ještě navýší o 7 500 korun (seznam
prioritních území naleznete na webových stránkách krajského úīadu). Pokud zvolíte kotel,
který není v seznamu určeném státním fondem,

Více informací najdete na těchto stránkách
httpsř//www.sfzp.cz/
httpř//www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace
budete mít smůlu. Poslední věcí, na kterou je
potīeba dát pozor, je způsob financování. Kotel
musíte celý zaplatit a kraj dotaci proplatí až na
základě doložení všech dokladů a podle kon-

krétní smlouvy o poskytnutí dotace.
Počítejte také s tím, že dotace nikdy nebude
100%. Výše podpory se pohybuje od 75 % do
80 %. Maximálně pak můžete získat 127 500 Kč.
Pro prioritní obce se dotace navýší ještě o zmiňovaných 7 500 korun.
Žádost o dotaci musíte vyplnit výhradně elektronicky a následně písemně v papírové formě
doručit do 10 pracovních dnů na úīad všechny
požadované dokumenty. Oproti pīedchozí výzvě není již požadováno takzvané další mikroenergetické opatīení, jako byla napīíklad výměna oken, vybudování zádveīí nebo zateplení
stropu a podobně.
(ik)

Ministerstvo životního prostīedí podpoīilo další kanalizace a ČOV

Dle informací poskytnutých odborem životního prostīedí MěÚ Lovosice získalo v rámci poslední výzvy Operačního programu Životní prostīedí hned několik obcí na Lovosicku významné finanční prostīedky na vybudování nových kanalizací a čistíren odpadních vod.
Největší podíl z této podpory,
která činí až 75 % způsobilých
výdajů, získaly obce Podsedice a
Velemín. Celková výše finanční
podpory zde činí pīes 100 milionů
korun. V rámci těchto prostīedků
budou vybudovány nové centrální
kanalizační sítě a čistírny odpad-
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ních vod v Podsedicích, Dobkovičkách a bude dostavěna kanalizace
v Milešově.
Dle vyjádīení Vojtěcha Hamerníka, vedoucího odboru životního
prostīedí se po samotných Lovosicích jedná o další pīíklad účinné a
konstruktivní spolupráce zástupců

obcí a resortu Ministerstva životního prostīedí ČR. Vybudování kanalizací v tomto rozsahu bude znamenat významný pīínos pro zlepšení situace v oblasti nakládání
s odpadními vodami, a tudíž zlepšení stavu životního prostīedí
v regionu.

Prioritní postavení projektů s
pīímým pozitivním vlivem na životní prostīedí ve strategických plánech obcí Podsedice a Velemín tak
umožnilo maximální využití končící
evropské podpory budování centrálních kanalizačních sítí.
(red)
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Komunální odpad z Lovosic končí na skládce SONO v Želechovicích

Komunální odpad z litoměīického okresu a části pīilehlých okresů končí na skládce SONO v Želechovicích. Recyklovatelné složky se ale nadále
zpracovávají. Pīinášíme vám některé zajímavé informace o provozu skládky, nabízených službách, ale také o historii založení společnosti
a výstavbě skládky samotné.
Historie skládky SONO
Skládka odpadů SONO, jejímž
vlastníkem je Sdružení obcí pro
nakládání s odpady (SONO) a provozovatelem dceīiná společnost
Sdružení, SONO PLUS, s.r.o., vznikla v roce 1ŘŘ5. Všechny tehdejší
otevīené lokality pro skládkování
byly na vrcholu svých kapacit a
Okresní úīad Litoměīice musel
najít novou, dostačující lokalitu.
Určen byl prostor vytěženého lomu
na vápenec v katastru obce Želechovice mezi obcemi Úpohlavy a
Siīejovice.
Původní investor, tedy Okresní
úīad Litoměīice, na tehdejší stavbě
proinvestoval zhruba 20 mil. Kč.
Následovala ale zásadní změna
legislativy, která z hlediska ochrany
životního prostīedí kladla vysoké
požadavky na provedení stavby
skládky a ochrany okolního terénu.
Stavba byla zastavena pro nedostatek financí a také pro nutnost
komplexního pīepracování projektové dokumentace podle nových
norem.
Naštěstí se v té době objevila
možnost čerpání dotace z rozpočtu SFŽP. Dotaci ale nemohl čerpat
tehdejší investor jako výkonná
složka státu. Iniciován byl proto
vznik sdružení obcí, které by mohlo pīevzít budování skládky. V
únoru 1ŘŘ4 byla svolána první
ustavující členská schůze Sdružení
obcí pro nakládání s odpady, které
následně pīebralo veškeré závazky
a pohledávky od odstupujícího
investora. Následovalo pīepracování projektových dokumentací,
zpracování žádostí o dotaci a vyīešení financování projektu prostīed-

nictvím úvěrů.
Výstavba skládky trvala zhruba 11
měsíců a profinancováno bylo
téměī 75 mil. Kč. V květnu 1ŘŘ5
byla provedena kolaudace stavby a
zahájen zkušební jednoroční provoz skládky. Současně byla také
založena společnost SONO PLUS
s ručením omezeným jako provozovatel skládky, jejímž jediným
vlastníkem je Sdružení obcí pro
nakládání s odpady.
Sdružení obcí pro nakládání s
odpady nadále organizuje svou
činnost určenou obcím v této oblasti. Těžiště práce se nachází hlavně v poradenství, v podpoīe výstavby skládkových dvorů, v podpoīe organizace sběru a svozu
nebezpečných složek odpadu, v
součinnosti pīi īešení úkolů vyplývajících z Plánu odpadového hospodáīství jednotlivých obcí a Ústeckého kraje. Nezanedbatelná
pomoc je poskytována obcím pīi
každoročním zpracování Hlášení o
odpadech. Ve sdružení v současné
době figuruje Ř2 obcí.
Kompostárna
SONO PLUS, s.r.o. provozuje
kompostárnu, kam je možné pīijímat odpad s obsahem pīirozených
organických látek, jako jsou odpady ze zeleně, dīevní štěpky, kůra,
zbytky ovoce a zeleniny a některé
další odpady z potravináīské výroby a zemědělské produkce. Vyrobený kompost se používá k hnojení zeleně a pīi její výsadbě. Kompost je také možno použít do zahrádek, paīenišť a skleníků. Jedná
se o registrované hnojivo podle
zákona o hnojivech.

Co nám chybí v Lovosicích? Hackerspace
Hackerspace, jako mají tīeba v Písku, nebo Brmlab, jako mají
v Praze, IQLandia, jako mají v Liberci, Techmania, jako mají v Plzni,
Technický Klub Mládeže, jako mají v Litoměīicích. Nebo alespoň
Stanice Mladých Techniků, která ve městě byla, než ji v červnu
2000 spláchla povodeň.

Hackerspace je pīedevším technologická klubovna, kde se ve
volném čase scházejí lidé, které
baví technika. Lidé, kteīí se nebojí
pīemýšlet, zkoumat, jak věci fungují, vytváīet nové zajímavé věci a
v neposlední īadě spolu diskutují a
vyměňují si zkušenosti.
Technické zájmové aktivity patīí
ke své smůle mezi nejmladší a
nejrozmanitější a právě z tohoto
důvodu jsou často opomíjeny.
Zatímco napī. sportovci, umělci či
rybáīi mají dlouholetou tradici a
celostátní strukturu, technickým
aktivitám centrální zastīešení bohužel chybí. Abychom byli schopni
takový Hackerspace založit, potīebovali bychom k fungování splnit
tīi pīedpokladyř
- Členská základna - složená ať už
z īad žáků, studentů či zvídavých
seniorů, kteīí mají zájem napīíklad
o Arduino, roboty, 3D tisk nebo
něco podobného. Hackerspace by
měl být otevīený pro všechny ge-
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nerace.
- Vybavení, jehož značná část se dá
získat prostīednictvím grantů či
dotací, jen to vyžaduje delší časové
úsilí.
- Prostory, které jsou klíčovým a asi
nejobtížnějším pīedpokladem. Část
prostor se dá sdílet s jinými aktivitami, ale mimo těch aspoň jedna
„čistá“ laboratoī a jedna „špinavá“
dílna jsou potīeba. Prostě stojanová vrtačka, svěrák a CNC frézka se
nemají rády se serverem, 3D tiskárnou a spektrálním analyzátorem.
Proto se ptámeř Nenašly by se v
Lovosicích nějaké vhodné prostory
pro založení Hackerspace? Nenašla
by se tu pīípadně nějaká organizace, která by si vzala lovosický Hackerspace pod svá kīídla?
Pokud si stejně jako my myslíte,
že podobné zaīízení v Lovosicích
chybí a měli byste chuť se zapojit
do jeho vybudování, ozvěte se na
diskusním fóru forum.ha-lo.cz
Luděk Salač a Pavel Focke

Kompost je prodáván za 300 Kč
bez DPH za tunu (363 Kč s DPH). V
pīípadě zájmu o kompost je nutné
se nejprve informovat o aktuálně
nabízeném množství. V současné
chvíli platí na koupi kompostu
akční nabídka za zvýhodněnou
cenu 270 Kč/t (327 Kč/t vč. DPH) a
to až do odvolání.

Recyklace stavebních a demoličních odpadů
Dalším nově otevīeným provozem je zaīízení k recyklaci stavebních a demoličních odpadů.
Recyklovaný materiál bude certifikován a následně prodáván napī.
stavebním firmám nebo jiným
subjektům k dalšímu využití, pīevážně ve stavebnictví. Konkrétní
nabídku recyklátů najdete na webu
www.skladkasono.cz.
Společnost vlastní nákladní kontejnerový automobil s kontejnery
různých velikostí a nabízí možnost
odvozu sutí a komunálních odpadů nebo pīepravu materiálů.
Sušení dīeva
V roce 2006 byla v areálu skládky
"SONO" uvedena do provozu technologie na využití skládkového
plynu, takzvaná kogenerační jednotka, s elektrickým výkonem 160
kW a velkokapacitní sušárna. Kogenerační zdroj byl vybudován za
pīispění Státního fondu životního
prostīedí České republiky a Evropského fondu regionálního rozvoje.
Jednotka zajišťuje výrobu elektrické energie spalováním skládkového plynu. Pīi spalování vzniká teplo, které je využíváno na sušení
īeziva sušárnou. Elektrická energie,

která není spotīebována v areálu
skládky, je distribuována do rozvodné soustavy. V roce 2011 byla
zprovozněna i druhá kogenerační
jednotka.
SONO proto může nabídnout
také možnost sušení dīeva v sušárně īeziva, určené pro truhláīe i
soukromé osoby. K sušení jsou
pīijímána různá prkna, hranoly,
trámy apod. z různých druhů dīeva
(smrk, borovice, modīín, dub, jasan, bīíza, buk.) Cena za sušení
1 m3 jakéhokoliv dīeva je 1 000 Kč
bez DPH.
Navrácení skládky do krajiny
V současné době jsou zrekultivované již dvě etapy skládkového
tělesa. První etapa skládky nazvaná
pracovně část A má rozlohu zhruba 1,75 ha. Pod touto plochou je
uloženo cca 270 tis. tun odpadu ve
vrstvě o mocnosti od 4 do 20 m. V
pīípadě rekultivace části B bylo
rozhodnuto o využití plochy 400
m2 pro výstavbu kompostárny. V
tomto pīípadě byla provedena
takzvaná technická rekultivace.
Rekultivace skládky je īízený proces, který pīesně podle projektové
dokumentace a pīi dodržení norem vrací prostor skládky odpadů
do pīirozené a nenápadné podoby
okolního terénu. Rekultivace dále
zamezuje úniku skládkových plynů,
které ohrožují ozonovou vrstvu a
podílejí se na globálním oteplování. Utěsněním tělesa skládky se
zabrání vyplachování odpadů povrchovou nebo dešťovou vodou a
vytvoīí se podmínky pro zkvalitnění spalitelné složky skládkového
plynu.
Libor Beránek, ik

Z činnosti Farní charity Lovosice

Pobyt v rámci projektu Sami sobě
Ve dnech 25. - 27. července se uskutečnil projekt Sami sobě. Ten proběhl již poněkolikáté. Cílem projektu bylo, aby se děti, vždy s dostatečným
dozorem, učily být samostatné - naplánovaly si cestu, nakombinovaly si
vlakové spojení, jídelní lístek a za dozoru si pīipravovaly jídlo. Součástí
pobytu byla i aktivní péče o koně.
Pīíměstský čas
Děti mají za sebou čtyīi týdny pīíměstského času. Počasí jim pīálo, a tak
mohly trávit čas na venkovním koupališti v Lovosicích, navštívily zámek
Ploskovice, muzeum voskových figurín, Botanickou zahradu v Teplicích,
jely lodí po Labi, vykoupaly se i v pīírodním jezeīe Píšťany a nebály se ani
v Úštěcké šatlavě.
Za FCH Lovosice Petr Urban
Projekty byly financovány z dotace města Lovosice - Sport a volný čas
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Mart Eslemř Madagaskar, to je krásná pīíroda a zajímaví lidé
V úterý 1Ř. záīí se v Městské knihovně v Lovosicích konala cestovatelská pīednáška s promítáním o Madagaskaru z cesty
Marta Eslema a Davida Surého do nejchudší země planety.

Cestovatelé jsou v Lovosicích
známí napīíklad z pīednášek o
sultanátu Omán nebo o cestě do
Antarktidy. Mart Eslem (vlastním
jménem Martin Šlambor) je cestovatel a videodokumentarista, který
už navštívil zhruba Ř0 zemí.
Pīednášku Eslem zahájil zmínkou
o seriálu Vivat Beňovský. Někteīí
občané ho určitě ještě pamatují.
První král Madagaskaru, dobrodruh, cestovatel, moīeplavec, objevitel, spisovatel, voják tīí armád –
tím vším byl Slovák Móric Beňovský. Prožil život, který by byl neuvěīitelný i dnes. On však žil v osmnáctém století. V hlavním městě
Antananarivo se i dnes ulice Rue
Benyowski nechá nalézt, i když
Beňovského už obyvatelé města
neznají.
Cestovatelé za měsíc pobytu
spatīili pīekrásnou krajinu, unikátní
faunu a floru i „krále“ zvíīat lemura
kata. Byli na tržnici, kde se prodává
maso na půlky a prodávající vždy

kus usekne a kde panují úděsné
hygienické podmínky. Všude je
velký nepoīádek (Eslem se vyjádīil,
že tak obrovský bordel v životě

neviděl), nikdo odpadky neuklízí.
Ale rovněž je k dostání zelenina,
ovoce, manioky a vonné koīení.
Poutníci zažili také velké požáry,

cestu v téměī rozsypaných autobusech nebo taxících a neuvěīitelnou bídu. Lidé však byli k cizincům
většinou vlídní. Cestovatelé strávili
několik dní i v letovisku u moīe.
Velkým zážitkem byl pobyt ve
škole, děti byly velmi poslušné.
Návštěvníci jim pustli pár písniček
Heleny Vondráčkové a žáci jim na
oplátku zazpívali. Pan učitel se
divil, co je to za īeč, že ji ještě
nikdy neslyšel.
„Afriku si člověk buď zamiluje
anebo se do ní už nikdy nebude
chtít vrátit,“ īíká ústecký cestovatel,
fotograf a spisovatel Mart Eslem.
Pánové však každou pīekážku
berou jako výzvu a zážitek, a proto
se do Afriky už několikrát vrátili.
„Jako zemi k první návštěvě subsaharské Afriky bych Madagaskar
nedoporučil, na spoustu problémů
tam odpověď zníř to je prostě
Afrika,“ dodává Eslem. S tím se ale
musí pīedem počítat.
(hz, foto Mart Eslem)

Ocenění pro lovosického občana za
propagaci distribuovaných výpočtů
Lovosický občan Jaroslav Čampulka obdržel ocenění za publikační
činnost o výpočtech pro univerzitu v Berkeley a o Czech National
Team (CNT).

Lovosický občan Jaroslav Čampulka obdržel ocenění za publikační činnost o výpočtech pro Univerzitu v Berkeley a o Czech National
Team (CNT). Propaguje je všemožně, loni v záīí byl článek i
v Lovosickém dnešku (tehdy mi
smutně napsal, že se mu nikdo
neozval).
„Počtáī“ Čampulka je současně
pátý v CNT, 7. v republice a 311. na
světě. Koncem záīí měl zpracováno
5 miliard výpočetních jednotek,

což jest 4,32 exaflop. Podle dostupných údajů z centrální statistiky Univerzity v Berkeley je skutečně nejstarší počtáī BOINC na světě.
„Tak konečně jsem v něčem první,“ směje se senior. K obdržení
plakety mu blahopīejeme, dělá
čest a slávu našemu městu. A krom
toho byl v letech 2002 – 2009 čtvrtým šéfredaktorem Lovosického
dnešku, už proto je zveīejnění
vhodné. Lovosičtí redaktoīi jsou
pracovití a ve světě se neztratí. (hz)

Malí loupežníci z 1. ZŠ Sady pionýrů vyrazili na letní tábory
O prázdniny absolvovali malí žáčci 1. ZŠ Lovosice v termínech 10. - 16. července a 7. - 13. srpna letní tábory. Jak jednotlivé dny probíhaly, si můžete
pīečíst na našich stránkách dnesek.lovosice.com v článku Miluše Králíčkové. Do Lovosického dneška se nám bohužel nevešel. Zde vám z táborů pīinášíme alespoň dvě fotografie.
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Akce
Léto bylo pro spolek Úsměv=Zdraví bohaté
Prázdninové měsíce byly pro spolek plné činnosti i nových dojmů.
Celé léto se členové spolku podíleli na mnoha akcích města,
„Hravé“ úterky pīinesly radost
nejen dětem, ale i všem poīadatelům. Snaha splnit zadané cvičení,
malování a potom skákání na hradu, vše se dělo v plném nasazení.
„Každý čtvrtek od 17 hodin jsme
pīipravili v našem zdravotním duchu projekt „Protajči se ke zdraví“.
Našel si své zájemce a měl
úspěch,“ má radost vedoucí Úsměvu Líba Žamberská.

Mšené od 14. 1. 2018. Pro podzim
jsou pīipravené semináīe „Dostupná pomoc pro zdraví“ - tejpování,
Jak pīedcházet otokům, dechová
cvičení atd.
Od záīí opět probíhá každé pondělí a úterý od 8.30 skupinová
relaxace a od 10 zdravotní cvičení
v ELKU, také každý čtvrtek od 17
cvičení v Kulturním stīedisku Lovoš. V īíjnu se uskuteční celý měsíc
v cukrárně John výstava „Ostīe
sledovaná prsa“ s letáky a informa-

Každé úterý se členové scházeli
na kávičku, plánovat výlety, společné zájezdy a další akce. Uskutečnily
se pobyty v lázních Luhačovice,
Poděbrady, Františkovy Lázně, Bojnice. Členka spolku Jana Cimrová
se stala 23miliontou návštěvnicí
Zoo Bojnice, televize Markýza ve
zprávách natočenou akci odvysílala. Začátkem záīí se konal také
zájezd na Oravu, i zde byli výletníci
velmi spokojeni.
Členky se účastnily Akademie
pacientských organizací, pomoc
Lize proti rakovině pīi putovní
výstavě v Litoměīicích na náměstí,
dva dny pīedávaly zkušenosti a
učily na fantomu vyšetīení prsu
širokou veīejnost.
Víkendový pobyt v Doksech se
spoustou pīednášek, procházek a
zajímavých setkání je osvědčený a
vždy si nalezne spoustu zájemců.
Pīipravují se další pobyty, jako
první povánoční je pobyt v Lázních

cemi. Učení samovyšetīení prsu na
modelu se koná 14. īíjna dopoledne na náměstí. Mezi další akce
patīí ve čtvrtek 5. īíjna od Ř hodin
keramika v DDM Elko, 6. - 8. 10.
víkendový pobyt Doksy, semináīe,
diagnostika, 13. 10. od 17 hodin
bál „Babí léto“ na staré radnici, 14.
10. od 10 hodin „Jablíčkový den“
na náměstí a 18. 10. od Ř hodin
semináī „Dostupná pomoc pro
zdraví“ Elko - jak pīedcházet otokům. Zájemce o muzikál pīivítá 21.
10. EVITA od 14 hodin v Divadle
pro dva a pro sportovní nadšence
je 26. 10. pīipraven turnaj v pétanque od 14.30 (pīihlášky u pí
Javůrkové). Další taneční zábava se
koná ve staré radnici 17. 11. od 17
hodin. Na čtvrtek 23. 11. je pīipravován Den zdraví.
Všechny akce jsou pīístupné i pro
nečleny spolku. „Zájemce srdečně
zveme a na všechny se těšíme,“
īíká Žamberská.
(hz, foto archiv)

Úklid ulic v měsíci īíjnu
(termíny po vydání tohoto čísla)

10.10. Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový pīejezd
11.10. Dlouhá od vlakového pīejezdu po podchod
17.10. Kostelní, Kostelní sídliště
18.10. Mírová, Nádražní
24.10. Krátká, Karla Maličkého
25.10. Vodní, Resslova
31.10. Osvoboditelů, parkoviště u sochy

Pīíští číslo Lovosického dneška
vyjde 2. listopadu
Īíjen 2017

Ř

Sport

• • • Kickboxeīi pīivezli z Irska 1Ř medailí, z toho 5 zlatých • • •
Ve dnech 27. 8. - 1. Ř. se v Irsku v hrabství Kerry a městě Killarney konalo Mistrovství světa v kickboxu světové asociace WKU.
Mezi 700 bojovníky z 26 zemí, kteīí své síly změīili ve více než 1500 stratech, nechyběla ani výprava reprezentace České republiky.

Lovosický Sportovní klub kickboxu Schejbalgym / ASK Lovosice na
této vrcholné akci reprezentovala
Barbora Marešová (20 let), Lenka
Masopustová (15 let) a Filip Kafka
(16 let), které ve funkci reprezentačního trenéra vedl lovosický
trenér Vít Masopust.
Barbora Marešová startovala ve
dvou disciplínách a vybojovala
zlatou
a
stīíbrnou
medaili.
„Potvrdila, že je v kategorii kicklight žen do 55 kg královnou.
V této disciplíně vyhrála mistrovství Evropy i světa,“ je spokojen
trenér Vít Masopust.
Lenka Masopustová startovala ve
dvou polokontaktních disciplínách
juniorek nad 60 kg a ve své premiéīe na MS vybojovala jednu bron-
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zovou medaili. Filip Kafka startoval
také ve dvou kategoriích juniorů
do 50 kg. A výsledek, který byl
rovněž jeho premiérou na MS, byl
velmi dobrý. Vybojoval stīíbrnou a
bronzovou medaili.
„Barča Marešová vše podīizuje
svému studiu práv na Univerzitě v
Plzni. Proto obětovala celé letní
prázdniny pīípravě na tento vrcholný turnaj a opět ukázala celému světu, že tato drobná lovosická
dívka je nejlepší. Naše juniorka
Lenka Masopustová a junior Filip
Kafka sice na vrchol nedosáhli, ale
cenné zkušenosti, které získali, jsou
také dobré,“ dodal Masopust.
Česká reprezentace celkem vybojovala 5x zlato, 7x stīíbro a 7x
bronz.
(Kickbox Lovosice)
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Školní jídelna

50 let v provozu aneb Od vývaīovny k centrální školní jídelně
Centrální školní jídelna v Lovosicích oslaví v īíjnu již padesáté narozeniny. Pīipraven je bohatý program, jenž je rozdělen do několika dnů.

Dostal se mi do ruky Informační
list pro členy a aktivisty MNV, číslo
4 (ročník II.) z dubna 1Ř5Ř. Dozvíme se zde, že v roce 1Ř58 navštěvovalo 187 dětí školy mateīské,
713 žáků osmiletou a 1006 žáků
jedenáctiletou stīední školu. 620
dětí se stravovalo ve školní vývaīovně (skutečně se školní jídelna

stavu, a proto komise rozhodla
ohrožené místnosti nepoužívat a
ihned je vyklidit. Olejna propůjčila
od 1. ledna na dva roky svou jídelnu pro SVVŠ a upravila do ní vchod
z ul. 8. května, aby děti nemusely
chodit pīes továrnu. V roce 1Ř64
se začalo jednat o stavbě centrální
školní jídelny. Usilovalo se o ni již

takto jmenovala). Ve školní vývaīovně bylo podáno 151 600 obědů
a 82 468 pīesnídávek. Dle Informačního listu se ale nepodaīilo
pīesvědčit īeditele škol o nutnosti
dozoru v jídelně (rok 1Ř58).
Podle zápisu v kronice z roku
1Ř63 oddělené stravování mateīských škol a vyššího stupně odstranilo některé nedostatky, kapacita
místností školní jídelny však nevyhovovala (stravovalo se 700 dětí –
175 138 obědů školy a 71 83Ř
obědů a svačin se pīipravovalo ve
vývaīovně pro mateīské školy,
které měly k dispozici jídelnu o
3 místnostech se 200 stravovacími
místy).
Školní jídelna a vývaīovna v ulici
Osvoboditelů byla v havarijním

od roku 1Ř58 (projekt tehdy zpracoval Krajský projektový ústav
Liberec podle jídelny v Týništi nad
Orlicí). O stavbě nakonec rozhodl
sám pīedseda SKNV s. Lux. Pro rok
1Ř64 byla určena k prostavění
částka 1 milion korun, která byla
snížena na 600 000 Kčs. Jídelna
byla situována do prostoru za
3. ZDŠ, kde byly všechny inženýrské sítě. Plné pochopení našel
MěstNV u místních i okresních
stranických organizací. V kapitole
Školství v roce 1Ř65 je uvedenoř
Školní vývaīovny umístěné ve tīech
budovách byly plně využity. Podstatně se zlepšilo zásobování masem, mlékem, zeleninou a máslem,
neuspokojivé bylo pouze zásobování luštěninami. Jídelní lístky byly

měsíčně sestavovány pod dohledem lékaīů.
V roce 1Ř66 byla stavba centrální
školní jídelny už pīed dokončením.
Podle původního plánu měla být
dokončena v srpnu, ale práce se
jako obvykle zdržely. Byla dána do
provozu až 10. īíjna 1Ř67. Jídelna
vedle 3. ZDŠ podávala pīes Ř00

obědů denně (kapacita byla 1200).
Je moderně vybavena a děti všech
lovosických škol se tu mohou pohodlně stravovat. Rada Městského
národního výboru Lovosice schválila den otevīených dveīí od Ř do 16
hodin, aby si mohla lovosická veīejnost novou centrální školní jídelnu prohlédnout.
(hz, foto archiv)

• • • Seriálř Vaīení se školní jídelnou - Špecle se zeleninou a tofu • • •

Špecle jsou vaječné nudle (někdy
také noky) užívané v jihoněmecké,
jihorakouské, švýcarské a maďarské kuchyni.

Tofu se vyrábí srážením sójového
mléka. Nabobtnalé sójové boby se
i s vodou rozmixují. Tento proces
by měl vyústit v jemnou kaši, která
se následně povaīí pīi teplotě větší
než 100 °C. Propasírováním směsi
vznikne sójový nápoj, který je základní surovinou pro výrobu tofu.
Nápoj se musí ještě vysrážet. Výsledná hmota se zatíží, aby odtekla
pīebytečná tekutina.
Tofu pochází z Číny, kde se začalo
vyrábět ve druhém století pīed
naším letopočtem. Následně se
rozšíīilo do Japonska, Vietnamu,
Koreje a Thajska. V západních
zemích bylo tofu takīka neznámé
až do poloviny 20. století, ale s
rostoucím zájmem o vegetariánství
a zdravou stravu se i zde začalo
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Recept ze školní jídelny
Špecle se zeleninou a tofu
Špecle - zhruba půl balíčku
(400 - 500 g), tofu 250 g, zelenina podle chuti - (brokolice,
paprika…) 250 g, šlehačka
(můžeme nahradit mlékem)
100 g, sýr tavený 100 g, máslo
na restování, mléko 0,25l, sůl,
pepī, provensálské koīení
masivně rozšiīovat.
V asijské kuchyni se tofu využívá
ve slaných i sladkých jídlech a je
ceněno pīedevším pro svou schopnost pīejmout chuť ostatních použitých pīísad.
V Evropě a Americe je tofu spojeno pīedevším s vegetariánstvím a
veganstvím, jelikož jej díky vysokému obsahu bílkovin lze použít jako
náhražku masa.

Postupř Špecle
návodu. Zeleninu
másle, ochutíme
bazalkou, pīidáme

uvaīíme podle
orestujeme na
solí, pepīem,
tofu nastrouha-

né na hrubém struhadle. Mléko,
smetanu a tavený sýr zahīejeme a
potom smícháme se zeleninou a
špeclemi.
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Fotostrana

Lovosická házená slavila narozeniny ve velkém stylu

Dokončení ze strany 1

Celý večer doprovázely unikátní dobové záběry, které se nám podaīilo získat díky obětavosti bývalého pīedsedy klubu pana Václava Kubíčka a ve spolupráci s dalšími pamětníky. Důležitý materiál se nám podaīilo získat z archivu České televize. Všechny fotografie i videozáznamy pak byly dlouhé dny
zpracovávány týmem grafiků a produkčním štábem a výsledkem byla unikátní grafika promítaná na obīích LED obrazovkách zavěšených nad oběma
brankami. V průběhu utkání nechyběla taneční vystoupení skupiny Funky Dangers nebo další doprovodný programř pīetahování lanem mezi ženskými
týmy z fan klubů Lovců a Hranic, rozhovory s hráči nebo soutěže pro diváky. Díky vítězství Lovců nad Hranicemi v poměru 28ř22 jsme si společně a
letos poprvé mohli zazpívat náš vítězný chorál. A zatímco večer se nad Lovosicemi rozzáīil velkolepý ohňostroj, o pár desítek metrů dále, v útrobách
restaurace na fotbalovém hīišti, již generace házenkáīů Lovosic vzpomínaly na uplynulá léta. Byl to krásný den a krásný večer, na který zůstanou ty
nejkrásnější vzpomínky v našich srdcích. V rámci oslav proběhl i Házenkáīský festival, což je turnaj mladších žáků. Ten stylově vyhráli lovosičtí mladíci a
pīispěli tak k dokonalosti celé akce. Bravo.
HK Lovosice, 6x foto www.hazenalovosice.cz Miroslav Vintrich
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Fotostrana

Kapelu Wohnout sledovalo na Václavské pouti 3000 lidí

Tradiční Václavskou pouť opět navštívily tisíce lidí. Nejvíc jich v jednom momentu bylo na Osmičce, kde koncert kapely Wohnout sledovalo
dle odhadu poīadatelů tīi tisíce lidí. Celkově akci pīálo počasí a lze jí tak hodnotit jako velice podaīenou.
(foto tuc)

Kapela Wohnout na našlapané Osmičce

Tomáš Savka na Václavském náměstí
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Laura a její tygīi na Osmičce
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Informace
Pīehled činnosti Městské policie Lovosice
v období od 17. srpna do 11. záīí

Rušení nočního klidu
Rušení nočního klidu v Lovosicích se
īešilo od poloviny srpna do půlky záīí
celkem dvakrát, a to vždy na stejném
místě. 21. 8. v 5ř15 a znovu Ř. Ř. ve
23ř35. Jednalo se o ulici J. Ježka. Bylo
konstatováno, že se jedná o podezīení ze spáchání pīestupku a jako takový byl písemný materiál pīedán pīíslušnému správnímu orgánu k doīešení.
Vloupání do vozidla
Dne 20. 8. v ulici K. Maličkého īešila
městská policie oznámení o vloupání
do zaparkovaného vozidla BMW.

Krádeže v obchodech
První z pīípadů se odehrál v marketu
Billa 3. Ř. kolem 16 h. Podezīelým
byla osoba z Lovosic, která odcizila zboží ve velmi malé hodnotě. Pīestupek byl proto vyīešen udělením pokuty. V marketu Penny kradla osoba
z Ústí nad Labem a to Ř. Ř. ve 14ř50. Odcizeno bylo zboží v hodnotě 1400
Kč.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Tradiční neduh ve městě īešila městská policie v uvedeném období dvakrát. Dne 17. 8. v ulici Zámecká a 3. Ř. v ulici Tovární.
Īízení motorového vozidla v době uloženého zákazu
Dne 17. 8. ve večerních hodinách kontrolovala hlídka v ulici Osvoboditelů
īidiče vozidla Volkswagen. Pīi prováděných úkonech bylo zjištěno, že īidič
z České Lípy má uložen zákaz īízení motorových vozidel.
Poškození oplocení
11. Ř. 2017 kolem 1Ř hodin strážníci v ulici Komenského īešili oznámení o
poškození oplocení u jedné ze zahrádek. Po zadokumentování byl písemný materiál k podezīení ze spáchání pīestupku pīedán pīíslušnému správnímu orgánu.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

4. jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Lovosice se již po čtvrté v tomto roce sešlo
v sále staré radnice, aby projednalo důležité body pro správu města.

Schváleno bylo několik pīijetí
dotací, bezúplatný pīevod majetku
Technickým službám města Lovosice a pojmenována byla nová ulice.
Jedním z projektů, které zastupitelstvo schválilo, je vzdělávání
zaměstnanců úīadu v oblastech
souvisejících s oborem jejich působnosti. Projekt je koncipován na
dobu 2 let. Úīedníci,
ale i ostatní zaměstnanci MěÚ, podstoupí
v průběhu doby sérii
školení, kurzů a semináīů.
V roce 2018 bude
poīízen nový komunitní plán péče na
roky 201Ř – 2021.
Tento komunitní plán
je v poīadí již 4., který
město nechává zpracovat. Zajímavý je tím, že se tentokrát bude
zabývat sociálními a souvisejícími
službami nejen ve městě, ale i
v celé spádové oblasti Lovosicka,
což zahrnuje celkem 32 obcí. Součástí projektu je i mapování potīeb
občanů.
Již brzy se na Osmičce vztyčí tīi
nové informační cedule, na které
pīispěla společnost Mondi Štětí,
a.s. v rámci svého environmentálního dotačního programu. V současné době jsou ve výrobě. Cedule
nahradí starý panel s plánkem
běžeckých tras. Jedna z tabulí bude
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informovat i o novém broukovišti.
Společnost pīispěla také na tomografické vyšetīení stromů v Keblicích a Dlažkovicích. Tomografické
vyšetīení bude sloužit jako podklad pro záměr vyhlášení stromů
za památné.
Zastupitelstvo na svém 4. jednání
pojmenovalo novu ulici. Stala se jí
ulice Kratochvílova.
Jedná se o slepou
pīíjezdovou komunikaci k provozovně
společnosti EXIMPOTRANS, s.r.o. v blízkosti benzinové stanice směrem na Ústí
nad Labem. Zastupitelstvo tímto krokem
vyhovělo
žádosti
žadatele a pojmenováním ulice byla symbolicky uctěna
památka zakladatele společnosti a
jeho syna. V ulici má sídlo pouze
společnost EXIMPOTRANS, s.r.o.,
která zároveň vlastní pozemky pod
komunikací. Společnost se zavázala, že ulice bude veīejně pīístupná.
V rámci zasedání byla také projednána petice podnikatelů za
zrušení místního koeficientu 2
z daně z nemovitosti, dále plnění
rozpočtu za uplynulá období, 3.
rozpočtové opatīení nebo napīíklad „Pīijetí finančního pīíspěvku
k dofinancování Pečovatelské služby města Lovosice“.
(ik)
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Zábava
• Křížovka Lovosického dneška •

Na pīání čtenáīů pīinášíme do každého vydání nevýherní kīížovku. Īíjnovou kīížovku sponzoruje
Kulturní stīedisko Lovoš. Tajenku kīížovky z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle spolu
s krátkým článkem k danému tématu. Tentokrát se týká jedné z kapliček v Lovosicích.

Tajenka záīijové kīížovkyř Swarzenberghütte
Původní lovošská dīevěná chata s verandou z
roku 18Ř2 byla v roce 1Ř18 vandaly zle poničena a nakonec zapálena. 24. května 1Ř24 byl
položen základní kámen nové chaty, nad kterou
pīevzal patronát kníže Johann Schwarzenberg.
Vedení stavby pīevzal bezplatně stavitel Anton
Weber.
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Slavnostní otevīení nové horské chaty na vrcholu Lovoše proběhlo 7. záīí 1Ř24. Nazvána
byla Schwarzenberghütte. Chata byla postupně
rozšiīována a hlavní stavební úpravy probíhaly
až do roku 1Ř30. Dodnes o tom svědčí text na
pamětní žulové desce, zasazené do boční zdi
chaty.

Za okupace v době 2. světové války zabrala
starou chatu s rozhlednou německá armáda. V
roce 1Ř77 chatu pīevzal turistický oddíl TJ
SCHZ, který ji opravil. V roce 1ŘŘ1 pīipadla
chata Klubu českých turistů, kteīí ji pronajali. Na
stīeše chaty se nachází vyhlídková plošina, která
umožňuje nádherné výhledy.

Pīíjem inzerceř 724 482 870

Lovosický
dnešek
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