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Ve městě již fungují grilovací centra
V Lovosicích jsou pro občany města k dispozici celkem tři. Dvě na Osmičce a jedno v Novém Klapý.
Radnice zakoupila tři betonová
ohniště s roštem, která budou
sloužit pro přípravu jídel ve venkovním prostoru. Ke grilům byly
umístěny kmeny topolů jako přírodní posezení a celé zátiší doplňuje další venkovní mobiliář v
podobě košů, stolů a lavic.
Grilovací centra může využít
každý, kdo si přinese vlastní palivo
a samozřejmě také pochutiny,
které na ohni připraví. „Venkovní
piknik v lesoparku nebo na
„vápence“ si tak lidé mohou zpříjemnit oblíbenými dobrotami z
grilu. Pouze je potřeba řídit se
provozním řádem,“ uvedl Vladimír
Šuma, místostarosta města.
Centra městskou kasu vyšla na
zhruba 45 tisíc korun. Péči o mobiliář zajistí Technické služby města Lovosice. „Doufám, že se tato
místa stanou navštěvovanými a
oblíbenými lokalitami pro trávení
volného času. Mohla by zpříjemnit
letní sezonu především občanům
z panelových domů, kteří nemají
tu možnost, aby před horkem
unikli například na zahrádku. O

úklid se budou starat technické
služby, ale doufám, že každý, kdo
gril použije, se o zbytky po své
večeři postará, aby zde nebyl nepořádek a centra co nejdéle vydržela,“ sdělil Milan Dian, starosta
města.
V letošním roce bude radnice

investovat ještě 150 000 korun do
nového zastřešení pódia v lesoparku. Rozšíření Osmičky vyjde
na 2 miliony korun. Jeho první
část, a to výsadba stromů, je již
hotová. Na podzim pak v prostoru
před restaurací Sauna přibydou
nové cestičky.
(ik, foto ik)

Z Lovosic zcela zmizely hrací automaty
V červenci skončí ve městě provoz posledních dvou hracích přístrojů.
Nově zvolení zastupitelé města
na zasedání dne 24. září 2015
přijali obecně závaznou vyhlášku,
která nastolila úplný zákaz provozování vybraných hazardních her,
tj. provoz technických hracích
zařízení (hracích automatů) na
území města Lovosice. Správní
řízení vedená ministerstvem s provozovateli byla až na jednu výjimku ukončena a v současné době
jsou v provozu pouze dva hrací
přístroje, kterým však povolení
končí nyní v červenci a poté bude
město zcela bez hracích přístrojů.
Rozhodnutí zastupitelstva bylo
částečně opřeno o referendum,
které se konalo současně v termínu komunálních voleb. V referendu se 87 % hlasujících (cca 1800
občanů) vyjádřilo pro úplný zákaz
hracích automatů, avšak výsledek
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hlasování nebyl pro zastupitelstvo
závazný, neboť se ho zúčastnilo
pouze 28 % voličů, přičemž kvorum pro platnost je 35 %.
„Přesto bylo prosazení úplného
zákazu hracích automatů ve městě
naší prioritou, k čemuž jsme se
zavázali občanům i ve volebním
programu v roce 2014,“ uvedl
Milan Dian, starosta města.
Dalšími důvody pro zákaz byly
především případy patologického
hráčství na území města a s tím
spojené sociální a bezpečnostní
problémy plynoucí ze snadné
dostupnosti hazardu a velkého
množství heren v centu města.
Předchozí vyhláška z roku 2012
(OZV č. 2/2012) měla za cíl zastavit nárůst počtu automatů, avšak
povolovala provoz až 170 hracích
zařízení na 19 adresách.

Během zasedání zastupitelstva
provozovatelé výrazně protestovali, když poukazovali na své investice, svobodu podnikání i svobodu jednotlivců (hráčů) a pracovní místa, jež jejich podnikání údajně přináší. Obec však má ústavou
dané právo na samosprávu a podnikatelé mohou se změnou vyhlášky jako s podnikatelským rizikem počítat, jak uvádí v odůvodnění svých rozhodnutí ministerstvo financí na základě rozsudku
Ústavního soudu.
Rozhodnutí o úplném zákazu
hazardu na území obce bylo činěno v době, kdy nebylo jasné, zda
bude odhlasován nový zákon o
hazardních hrách, který centrálně
provozovatelům přináší významné
omezující podmínky.
>>>Pokračování na straně 16
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Hašmar Country
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou zde a
my, kteří jsme již dávno
odrostli školním lavicím
se aspoň těšíme na
zaslouženou dovolenou.
Někdo bude trávit čas
odpočinku aktivním, jiný
pasivním způsobem, ale poté se
zas všichni vrátíme z dovolených
domů. Celou dobu se snažíme
intenzivně o to, aby měli obyvatelé
v našem městě dobrý pocit, pocit
skutečného a útulného domova,
kam bychom se všichni rádi vraceli.
Atmosféru a náladu nám pravidelně vylepšují letní festivaly. Po malé
přehlídce dechových hudeb se
následně uskutečnil další ročník
rodinného festivalu Špunt. Ten měl
letos ohromující účast a je pěkné,
když rodiče se svými dětmi umí
společný čas užít. Dalším v pořadí
byl Altros, který uspokojil všechny
rockové fanoušky a opět budou
přes prázdniny fungovat i pravidelné hudební pátky, vždy s jiným
žánrovým zaměřením.
Čas prázdnin je ale i časem výběrových řízení. Brzy by rovněž měla
být realizována revitalizace parkoviště ve Wolkerově ulici, Zámecká,
retoping atletické dráhy, rekonstrukce kaple na „siřejovické“ křižovatce a oprava garážového dvora v ulici 28. října. Chystá se také
výmalba a oprava schodiště v
podchodě u Besedy. Dále byla dokončena druhá etapa centrálního
energetického managementu a v
přípravě je procesní audit na městském úřadě. Na zastupitelstvu
města bylo schváleno rozdělení
grantů pro sociální oblast a rada
města schválila i rozdělení grantu
pro sport a volný čas.
Na konci června proběhl pietní
akt u 4. ZŠ, kde sídlil lovosický
soud. I město Lovosice má zde
svou tragickou strunu. Před 500
lety bylo takovým místem okolí
kapličky Srdce Ježíšova u Siřejovic,
kde bývalo popraviště. Na lovosickém soudu se v dobách pozdějších
konaly politické procesy. Proto
jsou tyto události mementem k
tomu, abychom nezapomněli na
bezpráví a projevy zvůle moci.
Vážím si účasti nejmladší generace
- žáku 4. ZŠ.
Milan Dian

www.meulovo.cz

Aktuality
Lovosičtí recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevili životnímu prostředí
Loni občané Lovosic odevzdali k recyklaci 19 282,04 kilogramů starých spotřebičů.
Město Lovosice vyhrálo za rok 2017 v Ústeckém kraji 1. místo v kategorii měst do 10 000
obyvatel ve sběru drobného elektra v rámci
soutěže vypsané společností ASEKOL, a.s. a také
1. místo ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů
v kategorii Obec nad 4000 obyvatel v rámci
soutěže vypsané společností ELEKTROWIN, a.s.
a obdrželo titul Skokan roku. Celková prémie za
tato umístění činila 50 000 korun. Tu převzal při
slavnostním vyhlášení 21. května na Větruši v
Ústí nad Labem Vojtěch Hamerník, vedoucí
lovosického odboru životního prostředí. Loni
občané Lovosic odevzdali k recyklaci 19 282,04
kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
„Naše město obdrželo certifikát vypovídající o
přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra

ušetřili ekosystém Země,“ sdělil Vojtěch Hamerník.
„Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s městem
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení,“ dodal.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování
vyplývá, že občané Lovosic v loňském roce
vyřadili 19 282,04 kilogramů elektra. „Tím, že
jsme ho následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 271,73 MWh elektřiny, 15 301,99 litrů
ropy, 1 191,32 m3 vody a 9,80 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 56,39 tun CO2 a produkci nebezpečných odpadů o 246,61 tun,“ chválí občany Lovosic Hamerník.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. „Když si uvědomíme, že recyklace

Revize hřišť ve městě opět odhalují
mnoho škod způsobených vandaly
Pravidelné čtvrtletní revize dětských a sportovních hřišť
jsou v plném proudu. Již nyní je jasné, že město bude muset
do oprav investovat až desítky tisíc korun.

Vandalizmus na dětských a sportovních hřištích je stálým a nekončícím problémem. Opakuje se
každý rok. Z toho důvodu město
nechává před prázdninami všechny herní prvky prohlédnout a zrevidovat. Kontrola musí být provedena na všech 17 nejen dětských,
ale také sportovních hřištích, na
workoutovém hřišti a na novém
Oranžovém hřišti za školami.
„V letošním roce je na revize a
opravy vyčleněno zatím 120 000
korun. Vandalizmu se snažíme
maximálně předcházet. Městská
policie hřiště každý den prochází a
některá z nich odemyká a zamyká,
ovšem ani to vandalům mnohdy
v ničení nezabrání,“ uvedl Vladimír
Šuma, místostarosta města.
V roce 2016 bylo za čtvrtletní
nezávislé kontroly a roční revize
zaplaceno 67 740 korun a za opravy odborným firmám celkem cca
112 000 korun. Z toho bylo uplat-
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něno 32 500 korun na pojistné
plnění za vandalizmus. Práce, které
bylo možné realizovat cestou
Technických služeb města Lovosice
(TSML), stály odhadem 30 000
korun. Jednalo se především o
doplnění dopadových ploch, výměnu písku v pískovištích, sekání
trávy, nátěry apod. V roce 2016
mělo město 15 hřišť.
V roce 2017 byl počet hřišť rozšířen o Oranžové hřiště u 3. Základní
školy a vybudováno bylo také
workoutové hřiště, hřiště na pétanque a prostor s posilovacími
stroji. Dále bylo městem investováno 100 000 korun do nákupu
nových herních prvků. V důsledku
těchto skutečností došlo i k navýšení ceny za povinné čtvrtletní
kontroly a celoroční revizi na částku 76 860 korun. V roce 2017 bylo
na opravy vyčerpáno z rozpočtu
města zhruba 60 000 korun.
(ik, foto archiv města)

běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu téměř 5 let,“
uzavřel Hamerník.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík. V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k
dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je
pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku.
Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o
červené kontejnery na drobné elektro. Každý,
kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může
najít nejbližší sběrné místo na www.sbernedvory.cz nebo www.cervenekontejnery.cz. (tuc)

Opravy Holoubkova skončily
Sedm ulic v místní části Holoubkov a Teplická čtvrť má nový kabát.
Opravy chodníků, vozovek a veřejného osvětlení byly zahájeny
v březnu 2016 a po roce jsou práce na investiční akci
za 11,5 milionu korun hotové.

Rekonstrukce se týkala ulic Dvořákova, Škroupova, Sukova, Fibichova, Jabloňová alej, Smetanova
a Teplická. Oprava chodníků byla
provedena včetně spodních nosných konstrukcí. Vozovky a části
komunikací byly odfrézovány a
následně byl položen nový živičný
povrch. V rámci opravy došlo i na
výměnu obrubníků na náměstíčku
v ulici Škroupova (viz foto) a terénní úpravy v místech dotčených
výkopovými pracemi, např. v ulici
Teplická.
Pro zajímavost lze uvést, že bylo
položeno cca 3 km silových kabelů
pro nové osvětlení, osazeno
3 500 m silničních a zahradních
obrubníků, celkově byly opraveny
chodníky o výměře cca 5 000 m² a
vozovky na ploše 2 700 m². Modernizace veřejného osvětlení

představovala výměnu za LED
svítidla. Nových lamp veřejného
osvětlení včetně stožárů je celkem
83. Použit byl stejný typ svítidel
nainstalovaný v roce 2014 v sousedních ulicích Kmochova, Zvonařova a Víta Nejedlého.
„Na tuto rekonstrukci by měla
navázat oprava vozovky silnice III.
třídy v ulici Jabloňová alej. Získali
jsme od vlastníka, jímž je Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje,
předběžný příslib. O termínu realizace se zatím jedná,“ doplnil starosta města Milan Dian.
Rekonstrukce ulic na Holoubkově
a v Teplické čtvrti byla jednou z
největších investičních akcí loňského roku. Finanční prostředky, které
město do projektu vložilo, pocházely zcela z jeho rozpočtu.
(ik, foto ik)

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 3. srpna
Červenec 2018

Odbory informují
Odbor správních činností
Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
-všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány
pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem)
-občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje
(může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4–10 číslic) – zadání není povinné
-aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
-dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
-občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc
budou vydávány pouze z důvodu voleb
-lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a
to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů
-občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady
obcí s rozšířenou působností, ale také ministerstvo vnitra
-občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své
telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu
-převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze
pouze u ministerstva vnitra: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice
Pražského povstání)

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na ministerstvu
vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého
podal žádost o jeho vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní
pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností a převezme cestovní pas na ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a
druhou při převzetí cestovního pasu.
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu
ve zkrácených lhůtách
Vydání do 24 hodin v pracovních dnech:
Občané starší 15 let - 6000 Kč
Občané mladší 15 let - 2000 Kč
Vydání do 5 pracovních dnů:
Občané starší 15 let - 3000 Kč
Občané mladší 15 let - 1000 Kč

Technické služby města
Úklid ulic - červenec 2018

3.7. Sady Pionýrů, Osvoboditelů - parkoviště u sochy, u Turka
4.7. Palackého, Terezínská
10.7. Osvoboditelů - parkoviště před DSL, Dlouhá parkoviště
11.7. Resslova, Příčná, Hluboká
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
-požádat lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností 17.7. Nádražní, P. Holého
18.7. Kostelní, Kostelní sídliště
nebo u ministerstva vnitra
24.7. U Nadjezdu, Okružní
-převzít lze pouze u ministerstva vnitra
25.7. Kmochova, Zvonařova
31.7. V. Nejedlého, Dvořákova
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
-požádat lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
Upozornění: Krytý plavecký bazén je od 23. června uzavřen.
nebo u ministerstva vnitra
-převzít lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u ministerstva vnitra
Vydání občanského průkazu do 30 dnů
-požádat lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(nelze žádat u ministerstva vnitra)
-převzít lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si
občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč (nelze přebírat u ministerstva vnitra)

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Dne 1. července 2018 nabyl účinnosti zákon č. 199/2017 Sb., kterým je
novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů. Zmíněná novelizace s sebou přináší změny, se kterými byli seznámeni úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
prostřednictvím státního podniku CENDIS a jím rozesílaných informací,
Správní poplatky za vydání obč. průkazu pro občana mladšího 15 let zpravodajů a během školení. Tyto změny spočívají zejména v částečném
rozvolnění místní příslušnosti na úseku agendy řidičů a dále v digitalizaci
- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč
fotografií a podpisů.
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč
Výše uvedené změny, související s přechodem na nové procesy, si vyžáda- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč
ly rozsáhlé zásahy do informačního systému Centrální registr řidičů (IS
.
Správní poplatky za vydání obč. průkazu pro občana staršího 15 let CRŘ), informačního systému Digitální tachograf (IS DT) a výroby dokladů.
Nový systém byl nasazen do provozu z důvodu rozdílného způsobu zprave zkrácené lhůtě
cování dat jednorázově, o víkendu 30. června - 1. července, po zpracování
-ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč
všech žádostí obsahujících papírovou fotografii.
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč
Po přechodu na nový systém již není možné zpracovat původní žádosti,
Kde se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrá- ale pouze nově pořízené žádosti s digitalizovanými fotografiemi a digitalicené lhůtě: Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde zovanými podpisy.
podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud
požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převezme občanský průkaz u ministerstva vnitra, vybírá
Odbor životního prostředí
se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Bude v Pfannschmidtově vile opět myslivecká výstava?
Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018

V závěru května letošního roku se konala na výstavišti Zahrada Čech v
Litoměřicích u příležitosti Mezinárodní výstavy psů Myslivecká výstava,
Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů resp. Týden přírody a myslivosti s výstavou trofejí zvěře, ulovené v okresu
Litoměřice v roce 2017. Akce měla velký a pozitivní ohlas u široké veřejobčanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
nosti. Odborná myslivecká veřejnost pak kladně hodnotila doprovodný
přednáškový program pro myslivecké hospodáře a předsedy mysliveckých
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhů- spolků ke sporným otázkám výkonu práva myslivosti, k veterinární péči o
zvěř včetně aktuálních informací k šíření afrického moru u divokých pratách, a to: v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhů- sat. Tradičně vysoce byla hodnocena přednášková činnost pracovníků
tách: u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Vojenských lesů a statků v místních školách v Litoměřicích.
Výstava byla organizována Okresní mysliveckou organizací ČMMJ v Litoministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své tele- měřicích za podpory měst Litoměřice, Roudnice n. L. a Lovosice. Za Lofonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace vosice se slavnostního zahájení obou výstav osobně zúčastnit starosta
města Milan Dian, který současně převzal pomyslnou štafetu organizace
o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
výstavy pro příští rok. V nejbližších dnech tak na radnici v Lovosicích padne důležité rozhodnutí o tom, kde a kdy bude myslivecká výstava v roce
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin 2019. Už dnes však víme, že by to nemuselo být v Lovosicích v Pfannpouze u ministerstva vnitra (Na Pankráci 72, Praha 4, metro C - stanice schmidtově vile jako naposledy v roce 2016, ale v některé obci řízené
Městským úřadem Lovosice, která o výstavu projevila vážný zájem.
Pražského povstání)
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Informace
Základní školy budou mít dvě
první třídy, plné budou i mateřinky
V Lovosicích se konaly zápisy do
všech tří ZŠ ve dnech 25. a 26.
dubna od 14 do 17 hodin. Základní školu si rodiče mohli vybrat, jen
v případě většího zájmu musela
ředitelka dát přednost žákům ze
své spádové oblasti. Dítě, které se
zapisuje do školy, by mělo mluvit
bez vad (takových je asi 80 %,
proto mají školy logopedy), mělo
by mít sociální návyky, umět se
soustředit a rozpoznávat barvy.
Všechny děti prošly povinným
předškolním ročníkem. Přípravná
třída bude otevřena na ZŠ Všehrdova. Ve všech školách budou dvě
první třídy. Do 1. ZŠ nastoupí 44

dětí, do ZŠ A. Baráka 41 a do ZŠ
Všehrdova 51.
Ve dnech 15. a 16. května pak
proběhl také zápis dětí do mateřských škol. Do MŠ Terezínská nastoupí 23 dětí, do MŠ Resslova 34
a do MŠ Sady pionýrů 41.
„Těší nás vysoká účast při zápisu.
Rádi bychom vyhověli všem zájemcům, ale kapacita je bohužel
omezená počtem odcházejících
dětí do základní školy. Nepřijaté
děti do MŠ jsou většinou mladší
než tři roky nebo nemají trvalý
pobyt v Lovosicích,“ uvedla referentka ekonomického odboru
Alena Zelenková.
(hz, tuc)

S knížkou do života i pro lovosická miminka
Městská knihovna se zapojuje do dalšího projektu
Letos jsme v Městské knihovně
Lovosice již potřetí pasovali prvňáčky na čtenáře, čímž byl zakončen celoroční projekt „Už jsem
čtenář“. Vyslechli jsme si, jak krásně již většina dětí čte, a aby takto
dobře zvládali čtení a lásku ke
knize všichni prvňáčci, rozhodli
jsme se zapojit do dalšího projektu, a to S knížkou do života 2019,
který připravil Svaz knihovníků a
informačních pracovníků České
republiky. Inspirován je mezinárodním projektem Bookstart.
Cílem tohoto projektu je informovat rodiče o možnostech a
potřebě společného čtení s dětmi
prakticky od jejich narození, dále
motivovat knihovny pro práci s
touto skupinou dosud málo zapojených uživatelů, inspirovat je při
pořádání společných aktivit rodičů
s dětmi v knihovnách. V neposlední řadě chce upozornit představitele státní správy a samosprávy na
potřebu podporovat finančně i
morálně tyto aktivity.
Co to prakticky znamená pro
nové občánky Lovosic a jejich
rodiče? Při vítání občánků, které
od letošního roku probíhá v Pfannschmitově vile, kde sídlí i knihovna,

dostanou mimo dárečku a přivítání
od městského úřadu další dárkový
set od knihovnic, který obsahuje
leporelo pro děťátko, speciálně
vydanou metodickou publikaci pro
počáteční čtení rodičů s dětmi,
seznam doporučené literatury pro
předškolní děti a jako bonus bude
přidána audiokniha, kterou sponzorsky vydala firma Audiotéka.
Přivítáním a předáním dárečku
pro knihovnu ovšem práce s dětmi
a jejich rodiči nekončí, naopak
začíná – knihovna se zavazuje k
zajištění relevantního fondu literatury pro rodiče a děti (od 3 do 6
let), dále k pořádání minimálně
čtyř akcí pro „knihomrňata“ za rok
(dopoledne s knížkou) a dále
k celkově přátelskému a přívětivému prostředí pro rodiče s malými
dětmi.
Mnozí rodiče s dětmi již v lovosické knihovně využívají místnost
určenou těm nejmenším ke společnému čtení a hraní si. Naším
cílem a přáním je, aby chodili v
hojnějším počtu a odcházeli s
úsměvem na tváři a aby z dětí
vyrůstali čtenáři, neboť kdo čte,
vždy vyniká.

70. školní rok v ZUŠ skončil
V letošním školním roce oslavila lovosická ZUŠka 70. výročí
své existence a jako obvykle byl rok nabitý událostmi.
Naší škole jsme k narozeninám
nadělili nové logo a webové stránky, naši žáci natočili CD a společně
s bývalými studenty koncertovali
na Společenském večeru, který byl
vrcholem oslav.
Každoroční soutěž základních
uměleckých škol patřila letos zpěvákům a hráčům na dechové nástroje. Za lovosickou ZUŠku se ho
zúčastnilo celkem 18 žáků, z toho
7 se probojovalo do krajského
kola. Největší úspěch zaznamenala
Eliška Donátová (na snímku), která
získala ve hře na příčnou flétnu
3. místo v ústředním kole.
Během roku proběhla řada koncertů: bubenické trio se představilo
na teplické konzervatoři, flétnisté a
zpěváci uspořádali koncert v renovovaném sále Centra kultury Lovoš, houslisté a klávesáci muzicírovali v sále knihovny. V LovoDivadle

Zdeňka Černá, vedoucí knihovny

Na zubní pohotovost jeďte do Ústí
Rozbolely vás zuby a akutně
potřebujete ošetřit? V Lovosicích
pomoc nenajdete, zubní pohotovost byla v litoměřickém okrese
zrušena už 1. července 2003. Od
roku 2010 už ale nemusíte trpět o
víkendech a svátcích bolestí zubů,
ani jezdit za pomocí do Děčína
nebo Mostu. V Ústí n. L. zahájila
v únoru 2010 provoz nová stomatologická ambulance, kterou otevřela Krajská zdravotní, a.s. Stomatologická ambulantní pohotovostní péče se nachází v budově zdravotního střediska v Mírové ulici
8 na Severní Terase vedle lékárny.
Její provoz začal 13. února 2010 a
pohotovost je otevřena každý víkend, včetně svátků: v pátek od 16
do 19.30 hodin (poslední pacient
bude přijat v 19.15), v sobotu, neděli a o svátcích ordinuje v době
od 8 do 18 hodin (poslední paci-
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ent bude přijat v 17.30). Časy platí
od 1. června 2018. Náklady na
zřízení ambulance činily včetně
rentgenu necelý milion korun.
Provoz pohotovosti je bez regionálního omezení a zajišťuje ho
celkem pět lékařů a tři sestry z
Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem. Na provoz přispívá Ústecký
kraj. Za ošetření se neplatí, je kryto
ze zdravotního pojištění. Na ošetření se vztahuje pouze platba příslušného regulačního poplatku ve
výši 90 korun. Telefon do ambulance: 477 117 898.
Zubní pohotovost je také v Nemocnici Most, J. E. Purkyně 270/5,
Budova A, 1. patro. Ordinační doba: pátek 17 - 19, sobota 9 - 17,
neděle 9 - 17, ve svátky 9 - 17
hodin. Od 5. října 2009 jsou informace o zubařské pohotovosti v
celé ČR na webu www.dent.cz (hz)

vystoupil náš dramaťák s pohádkami A. Mikulky a nechyběl ani
Koncert dospěláků, na kterém se
představili dospělí studenti školy.
Dnem otevřených dveří jsme se
24. května opět připojili k celostátnímu happeningu ZUŠ Open. V
dopoledních hodinách jsme přivítali žáčky z MŠ Sady pionýrů, kteří
se seznámili s hudebními nástroji a
prohlédli si třídu výtvarného oddělení, naši bubeníci se prošli městem a zpříjemnili polední čas kolemjdoucím.

Hlavní program probíhal od
14 hodin za školou, kde se uskutečnil koncert žáků hudebního
oboru (na snímku) a představení
„dramaťáku“. Výtvarný obor prezentoval svoji činnost ve stínu
přilehlých stromů tvořivou dílnou,
návštěvníci si vyráběli šperky z
korálků či papírové masky.
Zápis do výuky proběhl začátkem
června, ale v některých oborech
máme ještě volná místa. Druhé
kolo přijímacích zkoušek bude
3. září. Mgr. Petra Kacianová, ředitelka
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Uctění památky politických vězňů
očima dětí ze ZŠ Všehrdova

V tradičním závodu vylovili rybáři
z Labe pět úhořů

Od roku 2004 je 27. červen dnem památky obětí komunistického
režimu. Pietní akt se konal v Lovosicích u pamětní desky
na ZŠ Všehrdova o den dříve, v úterý 26. června od 8.30 hodin.

Stojíme před školou, abychom
uctili památku politických vězňů.
Je tu spousta lidí, poznáváme pana
starostu Milana Diana, místostarostu Vladimíra Šumu, předsedu
Konfederace politických vězňů Stanislava Volného, zástupce skautů i
ostatní lidi, kteří svůj život prožili
v komunismu. Zaujali nás i muzikanti, kteří zahráli na dechové
nástroje skladbu. Proslov měl pan

Červenec 2018

Volný na počest těch, kteří padli
pro nás, současné děti. Pan starosta, místostarosta a předseda politických vězňů položili věnec, aby
tyto události snad už nikdy nenastaly. I my jsme si přidali svou kytičku. V závěru zazněla česká hymna. Teď už víme, co je na naší škole za vzpomínkovou desku, kterou
vidíme každý školní den.
Žáci IV.B ZŠ Všehrdova, foto ik

Závod s dlouholetou tradicí, Lovosický úhoř, proběhl od 9. června
od 18 hodin do 10. června do 6
hodin. Zúčastnilo se ho 53 závodníků z 14 místních organizací
(Česká Kamenice, Liberec, Roudnice nad Labem, Litoměřice, Jablonné v Podještědí, Česká Lípa, Konojedy, Děčín, Libochovice, Horní
Podluží, České Budějovice, Ústí
nad Labem, Louny).
Na startu bylo i dost dětí, které
byly na konci závodu odměněny
věcnou cenou. Nejmladším závodníkům bylo 8 let, ti dostali zvláštní

cenu za účast.
Úhořů se podařilo ulovit pět,
největší měřil 83 cm. Toho chytil
celkový vítěz Pavel Tajtl (MO Louny), druhý byl Michal Řehoř z MO
Liberec a třetí Milan Stuchlý z MO
Roudnice nad Labem. Největším
úlovkem byl amur o délce 96 cm.
„Chtěl bych touto cestou poděkovat MěÚ Lovosice za podporu,
dále pak Jiřímu Carovi za celkovou
pomoc při závodu a všem, co se
podíleli na přípravách a organizaci,“ uvedl Jaroslav Durček, předseda MS Lovosice.
(tuc, foto archiv)
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Informace
ČEZ Distribuce

Řešení mimořádných situací
v distribuční soustavě

Snová sezona florbalových elévů
V letošní lize elévů hráli lovosičtí florbalisté 22 zápasů a neztratili
v nich ani bod.

ČEZ Distribuce připravila stručný návod, jak postupovat v případě
poruch a mimořádných situací v distribuční soustavě. Naleznete zde
důležitá telefonní čísla a další kontakty, kde získáte
podrobné informace.

Při mimořádné situaci
Při mimořádné situaci se zpravidla nejedná o jednu poruchu, ale jde o
kumulaci poruch v celé distribuční soustavě. Přestože se tedy může zdát,
že u vás je vše v pořádku, napájecí vedení do vaší obce mohou být poškozena. Při těchto mimořádných událostech jde o desítky až stovky tisíc
poruch a situace se neustále mění i s vývojem klimatických podmínek
(vítr, sníh, námrazy apod.). Většina poruch na nižších napěťových hladinách bude vyřešena obnovením páteřních vedení. V prvních hodinách po
vzniku poruchy je proto zbytečné poruchu hlásit. Dostupné informace o
poruchách na VVN a VN zveřejňuje ČEZ Distribuce všemi dostupnými
komunikačními prostředky. V případě vícedenního výpadku informujeme
zástupce obcí a řešíme s nimi situaci individuálně, např. osazením mobilního zdroje.

Obecný postup při výpadku elektřiny
Při výpadku elektřiny nejprve zkontrolujte, zda se přerušení dodávek
elektřiny týká pouze vašeho odběrného místa, nebo i širšího okolí, (např.
ověřením, zda svítí soused, světlo na chodbě, jede výtah apod.) a postupujte dle níže uvedeného:
Lokální výpadek (elektřina nejde jen u mne doma)
1. Zkontroluji svůj hlavní jistič „přecvaknutím“ do polohy Vypnuto/Off a
následně do polohy Zapnuto/On.
2. Ověřím, zda jsem uhradil veškeré platby za elektřinu.
3. V případě, že zjistím nesrovnalosti v platbách, kontaktuji svého obchodníka s elektřinou.
4. Pokud jsou platby v pořádku, zkontaktuji poruchovou linku distributora.
Problém není v mém odběrovém místě – Porucha
Případné poruchy je možné nahlásit na naši bezplatnou kontaktní linku.
Registrované uživatele DIP informujeme o poruše prostřednictvím SMS či
e-mailu (vyjma kalamitních stavů). Při kalamitním stavu v distribuční soustavě informujeme o poruchách na www.cezdistribuce.cz prostřednictvím
médií a sociálních sítí. Během těchto plošných výpadků elektřiny se nedoporučuje poruchovou linku kontaktovat z důvodu jejího možného přetížení.

Nahlášení poruchy: 800 850 860
Budeme se ptát na:
vaše jméno a příjmení, popř. jinou identifikaci dotčeného odběrného
místa, adresu a popis místa, kde došlo k poruše, upřesnění poruchy, zpětný kontakt.
Plánované přerušení
Pro zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek elektřiny provádíme na
našem zařízení pravidelnou údržbu. Ta někdy vyžaduje krátkodobá přerušení dodávek elektřiny. Plánované přerušení je oznámeno 15 dnů předem, a to vylepením plakátů v místě přerušení dodávky elektřiny, a současně jsou zveřejněné na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz či
distribučním portálu (DIP).
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Na tuto nevídanou bilanci navázali neskutečným sportovním počinem, když dokázali získat bronzové medaile na prestižním turnaji
NISA Open v Liberci. V této kategorii zde startovalo 72 týmů z celé
republiky. Systém turnaje byl nemilosrdný a ze základní devítičlenné skupiny postupovaly dále pouze dva nejlepší týmy. Štěstí nám
jako již tradičně nepřálo a opět
jsme dostali skupinu smrti. Mladí
borci se ovšem nezalekli a skupinu
vyhráli bez ztráty bodu.
Výsledky: ASK Lovosice black FbC Sokol Předměřice 6:4, FBC
Slavia Praha 8:1, Acema Sparta
Praha 8:3, FBC Panthers Liberec
3:1, Florbal Tachov blue 6:0, Floorball Club Falcon 5:3, Wizards DDM
Praha 5:2.
Pak přišla vyřazovací část a v
prvním kole Sokol Rudná. Tým, se
kterým jsme loni prohráli ve skupině. Letos byl ovšem výkon skvělý výhra 7:1 a postup mezi osm nejlepších. Dalším soupeřem byli
Střelci Unhošť. Celý zápas jsme
měli velký tlak, ale střelecké štěstí
chybělo. Takže na výsledek 2:2
navázaly nájezdy. Výborný Radek
Dvořák v bráně chytil hned první
dva, Martin Hrabánek a Honza
Fousek nekompromisně proměnili
a byli jsme v semifinále.
Tam nás čekal elitní tým Florbal
Tachov A. Jejich druhý tým jsme
vyřadili ve skupině, tak se chtěli
pomstít a také se jim to povedlo.
Výsledek 1:3 je bezesporu spravedlivý. Tachovští hráli úžasně.
Po chvilce odpočinku přišel boj o

medaili. Proti nám stáli Kanonýři
Kladno. Začátek zápasu hráčům
trochu ujel a za stavu 1:3 to bylo
nahnuté. Pak přišel rychlý gól na
2:3 a náš time-out. Konstruktivní
porada, gólman z branky ven a
power-play. V té padl gól na 3:3 a
my věřili brankáři, že opět vychytá
nájezdy. Jenže to bylo předčasné.
Adam Hrdlička natáhl 9 sekund
před koncem z osmi metrů a rozhodl. Máme bronz! Jako bonus
navíc byl Radek Dvořák vyhlášen
zcela zaslouženě nejlepším gólmanem turnaje.
Po tomto úspěchu jsme si řekli,
že zkusíme štěstí na zahraničním
turnaji. Vybrali jsme Slovenský
pohár vo florbale, který se konal v
Púchově. Jedná se o největší mládežnický turnaj u našich východních sousedů a my se rozhodli ho
dobýt. Turnaj se nám opět skvěle
vydařil, prohráli jsme až ve finále, a
to paradoxně s druhým českým
týmem FBC Ostrava. Před předáním stříbrných medailí byli ještě
oceněni Honza Fousek a Adam
Hrdlička jakožto nejlepší hráči.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, kteří dokázali na obou turnajích urvat medaile a v důležitých
zápasech ukázali jak herní, tak i
morální sílu týmu. Děkuji také
rodičům, kteří s námi jeli a vytvořili
skvělé zázemí a zápasovou kulisu.
Sestava v turnajích: Radek Dvořák, Matěj Štembera, Martin Hrabánek, Jan Svojše, Ema Hrdličková,
Jan Fousek, Adam Hrdlička, Anna
Köhlerová, Filip Černý, Lukáš Verner a Viktor Dvořák.
Jan Hrdlička
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Školáci

Mladí záchranáři ZŠ Sady pionýrů
obhájili loňský triumf
11. ročník soutěže Mladý záchranář proběhl v Litoměřicích.

Soutěž je zaměřena na ochranu
člověka za mimořádných událostí.
Děti se při ní setkají s požární
ochranou, bezpečností silničního
provozu, první pomocí, prvky individuální ochrany při úniku nebezpečných chemikálií, ale musí prokázat i fyzickou zdatnost při vázání

uzlů a překonávání překážkové
dráhy. Naše družstvo ve složení
Blanka Nagyová, Eliška Ivanovičová, Jiří Kratochvíl a Jan Pošík splnilo všechny disciplíny na jedničku,
uhájilo loňské vítězství a postoupilo do krajského kola.
Milena Záklasníková, učitelka

Dívčí sportovní tým ZŠ A. Baráka
vybojoval 25 000 korun

Společnost Always, světový lídr v
oblasti výrobků dámské hygienické
ochrany, dlouhodobě podporuje
dívčí sebevědomí, i proto firma
každoročně vyhlašuje soutěž pro
dívčí sportovní týmy, které mají za
úkol vytvořit jedinečnou sportovní
fotografii či krátké video.
Naše dívky z 6. a 7. ročníku se
zapojily do kampaně Likeagirl, v
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internetovém hlasování dosáhly
nejvíce hlasů a jako jediné v Ústeckém kraji soutěž vyhrály. Získaly
tak pro svou školu finanční odměnu v hodnotě 25 000 Kč, která
poslouží ke koupi nového sportovního vybavení a oblečení. Děvčatům i všem hlasujícím velmi děkujeme a škole přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. M. Tomečková
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Informace
Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
(období od 16. května do 15. června 2018)

Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Ve dnech 16. 5. v 15.10 v ulici Teplická, 21. 5.
v 18.05 v ulici U Nadjezdu, 11. 6. v 20.40 v ulici
Krátká a 14. 6. v 16.20 hodin v ulici Třebenická jsme
řešili ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. Po
zadokumentování byly písemné materiály k podezření ze spáchání přestupku předány k dalšímu
opatření správnímu orgánu.
Krádež v marketu Penny
Dne 17. 5. v 11:40 hodin jsme řešili krádež zboží
ze supermarketu Penny osobou z Kytlic.
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Dne 20. 5. v 1.50 hodin jsme v ulici Zámecká a 23. 5. v 20.20 hodin v ulici
Nádražní kontrolovali řidiče vozidel Škoda. V prvním případě měl řidič ze
Sulejovic 1,80 ‰ alkoholu v dechu, v druhém případě řidič z Lovosic
2,20 ‰ alkoholu v dechu. Dne 27. 5. v 13.15 hodin pak v ulici Zámecká
podstoupil dechovou zkoušku řidič vozidla Peugeot. I ta byla pozitivní 0,36 ‰ alkoholu v dechu. Poslední pozitivní dechovou zkoušku měl 10. 6.
v 1.50 hodin v ulici Osvoboditelů řidič vozidla Renault z Litoměřic, a to
1,55 ‰ alkoholu v dechu
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
Dne 21. 5. v 12.50 hodin jsme v ulici 8. května kontrolovali řidiče vozidla
Peugeot. Při kontrole se prokázalo, že řidič z Lovosic není držitelem příslušného řidičského oprávnění.
Fyzické a verbální napadání osob
Dne 23. 5. v 21.30 hodin jsme v ulici Osvoboditelů prováděli úkony za užití
donucovacích prostředků ve věci fyzického a verbálního napadání osob,
které byly pod vlivem alkoholu.
Rušení nočního klidu
Dne 26. 5. v 3:50 hodin jsme řešili rušení nočního klidu v ulici Zvonařova a
6. 6. v 23 hodin v ulici 8. května. Přestupky byly vyřešeny udělením pokuty.
Zajištění injekční stříkačky
Dne 26. 5. v 18 hodin jsme v ulici Osvoboditelů provedli zajištění použité
injekční stříkačky do sběrné nádoby.
Požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Dne 1. 6. v 21 hodin jsme v ulici Prokopa Holého řešili nedovolené požívání alkoholických nápojů na vybraném veřejném prostranství. Přestupky
byly vyřešeny udělením pokut.
Nebezpečné vyhrožování
Dne 11. 6. v 13 hodin jsme řešili v ulici Sady pionýrů nebezpečné vyhrožování.

Beseda pro děti ZŠ
Dne 11. 5. jsme na naší služebně uspořádali besedu pro děti ze ZŠ
z Všehrdovy ulice. Dětem jsme se představili, předali kontakty na MP
v podobě samolepek, předvedli naši techniku, vzájemně se vyzkoušeli
z dopravních značek. Velké díky patří organizaci BESIP, konkrétně Janu
Pechoutovi, jehož prostřednictvím jsme mohli dětem předat předměty
s reflexními prvky, které zvyšují jejich viditelnost, pásky, samolepky, přívěsky a sadu dopravních značek.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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Lovosicko
Seriál LD: Poznáte, kde to je?
Hádanka z červnového čísla:
Kaplička u „siřejovické křižovatky“ v Lovosicích
Kaple byla vystavěna dle dostupných pramenů markraběnkou Marií von Baden kolem
roku 1705 a v roce 1707 došlo k jejímu vysvěcení jako „Kaple bratrství“. Jedná se o
zděnou kapli s valbovou střechou a zděnou
štítovou atikou, zakončenou kovaným dvouramenným křížkem. Vstup je tvořen svlakovými dřevěnými dveřmi s kamenným profilovaným portálem a prosvětlení je zajištěno
dvěma protilehlými okny rovněž s kamenným zdobným ostěním. Za dob minulého
režimu byla kaple již dlouhá léta bez využití
a po postupných úpravách a zejména navyšování okolní komunikace i přilehlého terénu
se nacházela již téměř v havarijním stavu.
V roce 1997 byly proto ze strany města Lovosice zahájeny přípravné práce na její nezbytnou obnovu. V roce 1998
byla opravena střecha a v roce 2000 fasáda. Po téměř dvaceti letech si
však kaple opět žádá o svoji pozornost, a proto se město chystá zajistit
její tentokrát kompletní opravu se zaměřením na maximální eliminaci
zemní vlhkosti, ošetření kamenných profilovaných ostění, provedení opravy omítek a nového fasádního nátěru a samozřejmě i kompletní obnovu
jejího interiéru.
Robert Paťcha

Jiří Svoboda přiblížil památné
stromy na Lovosicku a v okolí
Další přednáška Jiřího Svobody z cyklu Zázračné České středohoří se
konala koncem května v sále knihovny a byla hojně navštívena.
Ústecký spisovatel a fotograf Jiří
Svoboda návštěvníky seznámil
se zajímavostmi této oblasti. V
pořadí druhé setkání bylo věnováno především památným stromům. Díky našim předkům se
můžeme z krásy těchto mohutných
stromů těšit i my. V Českém středohoří a nejbližším okolí roste
kolem 160 unikátních památných
stromů. Krása některých exemplářů doslova bere dech – některé
jsou vzácné pro svůj druh, jiné pro
své stáří nebo mimořádný vzrůst a
rozměry.

severovýchodně od Ústí nad Labem. Ačkoli tento strom přišel už
před léty o svoji původní korunu a
valnou část kmene, omladil a žije
dál (lípa je asi 500 let stará).
V kmeni bývalo dokonce pódium
pro hudebníky a nedaleko je smírčí
kříž.
Svoboda se také zmínil o rodových stromech, které sedláci sázeli
u usedlostí při narození syna, o
bleskových stromech, které měly
chránit kapličky nebo kostely, a
neopomněl zmínit ani stromy
méně časté, např. mišpuli němec-

„Památný strom – to je vlastně
oficiálně uznaný ochranitelský
vztah člověka vůči stromu. Je to
zákonná i morální norma, kterou
se člověk zavazuje respektovat
důležitost a prospěšnost stromu
nejen pro přírodu jako takovou,
ale především pro člověka,“ řekl
spisovatel Svoboda. „Rozhodneteli se putovat za památnými stromy,
musíte procestovat krajinu doslova
křížem krážem, a nakonec navštívíte místa a spatříte památky, o
jejichž existenci jste do té doby
neměli ani tušení. Věděl jsem, že
dokumentování památných stromů bude velice zajímavé, ale nedokázal jsem odhadnout, jak úžasný svět se přede mnou otevře. Je
to jako vstoupit do pohádkové
říše,“ dodal.
Přednáška začala třemi památnými stromy, které rostou přímo
v Lovosicích. Patří mezi ně dub
letní, který roste u zámku na Václavském náměstí a je přes 200 let
starý. Ne každý ví o dřezovci trojtrnném – lovosický dřezovec měří
13 m a má obvod kmene 330 cm.
Kmen se vyznačuje dlouhými trny,
ze kterých prý byla upletena i Kristova trnová koruna. Třetím památným stromem je v Komenského
ulici jeřáb břek vysoký 20 m, obvod kmene je 198 cm.
Velmi zajímavým stromem je
Maškovická lípa, která roste na
návsi zaniklé osady Maškovice

kou v Miřejovicích nebo oskeruše
– jedna je pod Lovošem, další je
Košťálovská, obec Jenčice ji má ve
znaku. Nejvíce je památných lip,
jedna je na bývalém poutním místě Sinutec u rekonstruované kaple.
Byla zde i léčivá studánka. V posledních letech zde pořádá akce
spolek Středohoří sobě (Svatomarkovské procesí, Sinutecké kuropění).
Vyprávění bylo velmi zajímavé.
Třetí Svobodova přednáška o kulturních a náboženských památkách (kapitola Tam poklad tvůj,
kde srdce tvé) proběhne 11. září
2018. Při hledání přehledu památných stromů stačí dát do lišty Památné stromy na Litoměřicku a
objeví se vám soupis cca 80 stromů. „Strom je obvykle spojen i se
zajímavým příběhem a přímo zve
k rodinnému výletu,“ doporučuje
Svoboda.
Podat návrh na památný strom
může každý občan České republiky, orgánem pro vyhlášení památného stromu je každý pověřený
obecní úřad a úřady statutárních
měst. Agentura ochrany přírody a
krajiny vydala podrobnou metodiku k problematice památných
stromů, vhodnou nejen pro orgány
ochrany přírody, ale díky zajímavým informacím také pro širokou
veřejnost. Metodika je ke stažení
na www.ochranaprirody.cz v sekci
Metodiky. (hz, foto archiv knihovny)

Seriál bude znovu pokračovat po prázdninách

Linka bezpečí
Linka bezpečí poskytuje na čísle 116 111 služby telefonické krizové
pomoci dětem, mládeži a studujícím do 26 let, a to nonstop 24 hodin
denně, zdarma z pevných i mobilních sítí, po celé ČR. Kromě telefonu
funguje také na chatu či e-mailu pomoc@linkabezpeci.cz
Pomoc mohou ale vyhledat i rodiče, kteří si neví rady s dítětem, a to na
čísle 606 021 021 nebo e-mailu pomoc@rodicovskalinka.cz

Více na www.linkabezpeci.cz
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Umělecké pěvecké studio Bell canto mělo zasloužený úspěch
V úterý 19. června se v lovosické knihovně představilo Umělecké pěvecké studio Bell canto Josefa Jíši, které založil před 20 lety na žádost
svých bývalých studentů z lovosické ZUŠ.
Členů sboru je nyní sedm (v Lovosicích jich vystoupilo pět) a je
mezi nimi i vnučka pana profesora
Andrea. Na klavír je doprovázel
sám sbormistr a klavírní virtuóz
profesor Josef Jíša. V podání sboru
zazněly písně z muzikálů a operet i
árie ze známých oper. Sbor vystupuje často v kostele Všech svatých
v Litoměřicích a v kostele sv. Václava v Lovosicích, v Libochovicích,
v Třebenicích, v Terezíně, na tvrzi v
Brozanech i jinde v okolí.
V knihovně sbor vystoupil již
několikrát a vždy přišlo hodně lidí.
Pan profesor je velmi oblíben a je
nadmíru vitální. Představte si, že
uvedl neuvěřitelný věk 95 let. Svůj
sbor doprovázel bez odpočinku
přes hodinu a půl, to je naprosto
neskutečné. I v současné době
podniká se svými žáky desítky
koncertů ročně a vede je k lásce k
hudbě a umění.
Koncert uvedl celý sbor skladbou
Jarní, kterou pan profesor složil, a

ostatní skladby jsou v jeho úpravě
pro sbor. Řeku lásky zazpívala

Petra Dianová, s písní Jak ten čas
letí se představil Ondřej Žižka. Stín

katedrál si diváci vyslechli v podání
Petry a Jaroslava Stacha. Marie
Nováková uvedla árii Serafínky
z Piskáčkovy operety Perly panny
Serafínky a sopranistka Andrea
Jíšová habaneru z opery Carmen.
Všechny skladby se posluchačům
líbily, ale vrcholem byla vystoupení
Andrey Jíšové s Ondřejem Žižkou
v muzikálu Fantom operety a árie
Rusalky (Andrea Jíšová) a árie Vodníka (Jaroslav Stach) z Dvořákovy
opery Rusalka. Publikum ovšem
pobavil i zpěvák Stach písní Když
jdou na mužskýho léta… Koncert
zakončil opět celý sbor směsí operetních melodií.
Pan profesor dokázal posluchače
provést celou plejádou populárních i klasických melodií a zanechal
v každém hluboký zážitek. Koncert
uváděla Jitka Nezbedová a na
závěr popřála všem přítomným
hezké prázdniny. Lze jen doufat, že
se s Bell cantem opět brzy sejdeme.
(hz, foto archiv knihovny)

Vocal Friends reprezentuje Lovosice
17. června vycestoval pěvecký
sbor Vocal Friends, který se skládá
z dospěláků nadšených pro zpěv,
do německého partnerského města Coswig.
Již podruhé měl možnost zúčastnit se Parkfestu kulturního střediska Villy Teresy a vystoupit v hudebním programu vedle pěveckého sboru Weinbohla, žáků hudební
školy v Míšni, skupiny Pressluft
nebo The Caschbags. Celou atmosféru umocňovalo krásné počasí,
pohostinnost našich hostitelů a
dobrá nálada. Ne nadarmo se říká,
že hudba spojuje.
Uvítáme do svých řad další dospěláky, kteří by si s námi chodili
zazpívat a užívali si chvíle pohody
a radosti při společném zpívání.

Červenec 2018

Zkoušky probíhají každé pondělí
v 18 hodin v ZUŠ Lovosice.
Petra Hájková, Vocal Friends

1. ročník festivalu lovosických
sborů
24. června se na Václavském náměstí v Lovosicích konal 1. ročník
festivalu, na kterém vystoupily
sbory: Vocal Friends, Happy Voices, Koťata, Lovosický chrámový
sbor a In Flagranti. Celkem se
představilo okolo 100 účinkujících.
Velká byla i návštěvnost. Rodiče,
kamarádi zpěváčků i široká veřejnost zaplnili lovosické náměstí.
Festival pořádal sbor Vocal Friends
z.s. a proběhl za podpory KC Lovoš
a Lovochemie a.s.
Jakub Koch, Vocal Friends
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Novinka v lovosické „centrálce“: Vařili jsme s kuchaři z ATC
Slovenská firma ATC expandovala v roce 2013 do ČR a zásobuje surovinami školní kuchyně. Občas experimentálně její kuchaři
v některých školnících jídelnách vaří.
Ředitelka Centrální školní jídelny
Lovosice Jana Dreieckerová je
přístupná novinkám, a tak přijeli
kuchaři z ATC vařit i do Lovosic.
Menu připravili za vydatné pomoci
lovosických kuchařek. Pokrmy kuchaři i servírovali, což se dětem
líbilo, protože muže vydávajícího
školní oběd není v našich krajích
zas tak často vidět.
Jak jste přišla na nápad vařit s
ATC?
Nápad vznikl reklamací. Nakoupili
jsme od ATC těstoviny, uvařili dle
návodu a ty se rozpadly. Na základě naší reklamace se zjistilo, že
byla chybná celá šarže výrobku. První zkušenost s jejich výrobky a hned špatná? No to se tedy
povedlo, takové zboží tu bývá
poprvé a naposled. Ať se tedy
pochlapí. Přijedou jejich kuchaři a
jejich výrobky použijeme na všechna jídla. Zátěžový test. Jestli se
těstoviny rozpadnou, rozvaří, jejich
sortiment by v CŠJ skončil v propadlišti času.
Jsem moc ráda, že se akce povedla, vše běželo v linii a dětem

brokolicí – náplň bylo rozemleté
pečené hovězí maso s játry svázané čočkou. Neměli jsme takovou
podporu jako v projektu Dny mezinárodní kuchyně od AŠJČR, ale
děti jsou zvídavé a jakýkoliv cizí
element je povzbuzující.
Kolik se na jídla přihlásilo strávníků?
Celkem 1464. Nejvíce se snědlo
maďarského perkeltu.
Zařadíte novinky do jídelního
lístku?
Ano. Vyhodnotili jsme, že všechna
jídla jsou zařaditelná a budou v
našem rejstříku receptur.

chutnalo. I pro kuchařky je tento
den výjimečný. Každý nový člověk
přináší svou energii, a když přispívá k dobré náladě, pracuje se s
radostí nám všem.
Jak dětem chutnalo?
Chutnalo. Mám za to, že se vrace-

lo méně nedojedených jídel. Pochutnávali si na maďarském perkeltu s makarony, přidávali si, to je
pro každého kuchaře/řku velká
odměna. Překvapení bylo ze sladkých raviol s cereálním posypem.
Tohoto jídla bylo objednáno nejméně. Tortellini Bake s hráškem a

Jste velice nápaditá. Jakou
chystáte další novinku?
V září bychom rádi uskutečnili
akci Vaříme, aby Vám to myslelo
ještě lépe společně s firmou Bidvest. Zařadíme ryby, luštěninu a
IQ vejce. Moc se mi líbil slogan
Kromě klasu zobem řasu. Vejce je
obohacené selenem a jódem, pro
většinu z nás to bude novinka.
(hz, foto archiv CŠJ)

Dětský den s Farní charitou Lovosice

I přes nepřízeň počasí Farní charita Lovosice pořádala Dětský den v
areálu restaurace Sauna. Sváťovo
dividlo hrálo improvizovaně pod
markýzou pohádku o kůzlátkách a
když přestalo pršet, děti si začaly
pořádně užívat svůj den. Připraveno bylo osm stanovišť s úkoly,

malování na obličej a hennou,
malování sádrových odlitků a zdobení perníčků. Děti sbíraly razítka
do hrací kartičky, kterou poté
mohly vyměnit za odměny. Všem
sponzorům mnohokrát děkujeme
za podporu.
Petr Urban, Farní charita Lovosice

dnesek.lovosice.com
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Sport

Mladší žáci Lovosic jsou vicemistry Slovenska
Mladší žáci házené HK FCC Město Lovosice zakončili sezonu na Slovensku. V hale HC Tatran Stupava se ve dnech 8. - 10. června utkali spolu
s dalšími 11 družstvy žáků z celého Slovenska o titul přeborníka.
Turnaj se hrál podle pravidel
házené s úpravou, že branka dosažená střelbou před hranicí devítky
při splnění podmínky proti postavené obraně platila za dvě. Hrálo
se 2x15 minut.
Lovosičtí ve skupině vyhráli všech
pět zápasů a postoupili do semifinále, kde porazili Štart Nové Zámky 29:13. Ve finále se jim bohužel
nedařilo a podlehli Tatranu Prešov,
který rovněž postoupil ze skupiny
bez ztráty bodu, 9:15. Šlo o vůbec
první porážku po 6 měsících soutěží!
„Družstvu blahopřejeme ke stříbrným medailím a titulu vicemistra
Slovenska. Děkujeme celému „A“
týmu mladších žáků za celkové
výsledky v sezoně 2017/2018, kdy
ze stovky zápasů v krajské soutěži
a několika prestižně obsazených
turnajů utrpěli jenom dvě porážky.
Přejeme jim další úspěchy v nadcházející sezoně, kdy již tento tým
bude hrát za kategorii starších
žáků,“ uvedl jeden z trenérů Miloš
Vodička.
(tuc, foto archiv klubu)

2. ročník Memoriálu Jiřího Puchara V Lovosicích soutěžilo 350 karatistů
V sobotu 2. června se v hale v Přívozní ulici v Lovosicích sešli
basketbalisté, aby si připomněli osobnost Jiřího Puchara,
dlouholetého předsedy, trenéra a hráče oddílu basketbalu.

Přestože se pořadatelé snažili
posunem původního termínu vyhovět veteránské reprezentaci ČR,
konal se letošní memoriál bez ní. Z
důvodu velké marodky se omluvil i
tým Zlíchova.
Neschopenky silně oslabily i Kravaře, takže se nakonec podle plánovaného pořadu utkání odehrál
jen úvodní zápas lovosického A
týmu a veteránů. Následně se na
poradě zástupců družstev vytvořil
již jen jeden další tým Kravař doplněný o část lovosických žen, dorostenek a „půjčených“ hráčů dalších družstev. Také ostatní družstva vinou improvizace doznala
drobných změn. Většina přítomných se však shodla, že nejde o
výsledek, ale o to vzdát hold Jirkovi.
Po odehrání tří „oficiálních“ zápasů proběhlo odvetné kolo, jehož
výsledky neměly na konečné pořa-
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dí vliv. Výsledková tabule po skončení memoriálu určila, že vítězem
se staly Lovosice A, druzí skončili
pořádající veteráni a třetí kombinovaný mančaft Kravař. Ten sklidil
dík všech přítomných, že ani oslabený účast neodpískal bez boje a
do Lovosic dorazil.
Na rozdání diplomů a pohárů
navázala společenská část věnovaná vzpomínce na Jirku. Poděkování
patří i rozhodčím, kteří ze svého
kolektivu rovněž doplnili chybějící
hráče.
Ing. Petr Soldon
Výsledky:
Lovosice veteráni – Kravaře 30:28
Lovosice veter. - Lovosice A 37:52
Kravaře – Lovosice A 30:52
Pořadí:
1. Lovosice A
2. Lovosice veteráni
3. Kravaře

Opravdu parnou sobotu zažívali závodníci v karate na Národním
poháru žáků v Lovosicích. Shotokan Klub Rajchert SPORT UNION
zde uspořádal soutěž pro 350 účastníků z celé republiky.

„Na šesti tatami se bojovalo nejen se soupeři, ale i s neskutečným
vedrem. Navíc nájemce restaurace
podcenil naši akci a neotevřel
občerstvení. Organizátor tak ještě
suploval pitný režim a improvizované občerstvení pro 500 přítomných účastníků. Nicméně soutěž
byla zdárně ukončena už v 15.30
hodin,“ glosoval ředitel soutěže
Josef Rajchert.
„Do soutěže jsme nasadili pouze
závodníky, kteří v tomto formátu
mají šanci na úspěch. Z dvaceti
nasazených jsme vytěžili 9 medailí
(1 zlatá, 1 stříbrná a 7 bronzových)
a tři bodovaná pátá až sedmá
místa. Velkou radost nám udělal
sedmiletý tým kata děvčat Vondráková Z., Vondráková I., Pracnová
N., která vybojovala bronzovou

medaili. Zuzana Vondráková navíc
vybojovala v jednotlivkyních stříbro a navíc brala Pohár talenta
Májového poháru,“ dodal Rajchert.
Stupně vítězů ve starších žácích
kumite do 39 kg obsadili 1. místem
Ondřej Hnilička (na snímku vlevo),
a s bronzy Kimi Zita a David Foriš.
Výsledky SKR SU:
1. místo O. Hnilička (kumite)
2. místo Z. Vondráková (kata)
3. místa: K. Nývltová (kata),
kata tým Vondráková, Vondráková,
Pracnová, kata tým Zita, Bednář,
Polák, kata tým Hrochová, Janů,
Čepičková, D. Foriš (kumite), K. Zita
(kumite), L. Kovářová (kumite).
Bodované 5. - 7. místo: I. Vondráková (kata), S. Hrochová (kumite),
V. Janů (kumite). (tuc, foto J. Čepička)
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Fotostrana

Festival Hašmar Country napsal již svou 23. kapitolu
23. ročník festivalu Hašmar Country Lovosice proběhl za příjemného počasí a hojné návštěvy. Za tři dny ho navštívilo necelých 1500 diváků. Čtvrteční
Hašmarovská hospoda představila místní zavedené kapely Žíznivej Slim, Mudring, Sebranci, Karavana a Petra Band. V pátek do Lovosic přijel Jaroslav
Uhlíř s kapelou a zahrál své největší hity, které napsal k dnes již legendárním filmům (Severní vítr, Není nutno, Statistika nuda je, Dělání a další...), program doplnily skupiny Ivan Hlas Trio, lovosičtí JTD, Blackout, Red Leaf a písničkář Jindra Kejak. V sobotu pak od brzkého odpoledne bavili diváky Cobblestone, písničkářka Adéla Jonášová, Album, Tom Tones, Mrtvej Brouk – The Beatles Revival, Waldemar Matuška Revival a na závěr programu Robert
Křesťan a Druhá Tráva.
Text + foto Vladimír Hieke, pořadatel
Jaroslav Uhlíř

Jaroslav Uhlíř s kapelou

Hašmarovská hospoda
Ivan Hlas Trio

Z Lovosic zcela zmizely hrací automaty
>>>Dokončení ze strany 1

Podle zákona o hazardních hrách má dozorovou pravomoc celní správa a ministerstvo financí. V případě podezření na nelegální provoz
hazardních her mohou občané uvědomit zdejší
městský úřad (odbor správní a živnostenský),
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který podnět postoupí.
„Vznik tzv. černých heren jsme na území města
do této chvíle nezaznamenali. Ve dvou provozovnách, kde byly zjištěny nepovolené přístroje,
jsme zajistili fotodokumentaci a předali ji celnímu úřadu a ministerstvu financí spolu s žádostí

Red Leaf

o prošetření podezření na nelegální provozování technických her,“ sdělil Milan Dian. „Očekávali jsme také, že objekty zaniklých heren
v centru města budou využity k jiným, společensky prospěšnějším podnikatelským aktivitám,“ dodal.
Nejvíce hracích zařízení bylo ve městě v roce
2010, a to 185. Od té doby se počet snižoval:
2015 - 154, 2016 - 113, 2017 - 78, 2018 - 6.
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Historie

Seriál: Slavné i méně slavné OSMIČKY v Lovosicích
Všichni čeští občané vědí, že osmičkové roky bývají na pro naši zemi často osudné. Rok 2018 budou v Česku provázet významná jubilea.
Významná léta pro český stát doplňuje i dalšími roky důležitými jen pro Lovosice kronikářka Eva Hozmanová.
Opět bude zařazena i jedna trojka – 1933. DOKONČENÍ NAJDETE V PŘÍŠTÍM VYDÁNÍ.
1928 – založen sad před českou i
německou školou za 25 000 Kč dle
návrhu vrchního zahradníka Josefa
Zímy a pojmenován Masarykovy
sady. Za 10 let bylo všechno jinak…

19. 6. – 7. 7. 1938 Probíhal X. sokolský slet, jehož se zúčastnili i
lovosičtí Sokolové, žactvo (45 žáků,
46 žákyň a 8 vedoucích, dorost i
dospělí, muži i ženy). To byly asi
poslední hezké dny předválečného
Československa. V srpnu se začalo
stupňovat napětí, dokončovalo se
opevnění a československá armáda
byla v částečné pohotovosti.

Dny zrady - Cesta k Mnichovské
dohodě a konci Československa
(Jak vstoupily Lovosice do Velkoněmecké říše)
30. 1. 1933 Německý prezident
Hindenburg jmenoval Adolfa Hitlera, předáka Nazionalsozialistische
Deutsche Arbeitspartei (NSDAP),
říšským kancléřem. Pro německý
stát se používal oficiální název
Deutsches Reich (také ale Drittes
Reich, od roku 1938 po připojení
Rakouska Großdeutsches Reich –
Velkoněmecká říše). Rozpuštěním
parlamentu (1. února 1938) a zapálením Říšského sněmu v Berlíně
(26. - 27. 2. 1938) nastolil Hitler
v Německu fašistickou diktaturu.
7. 6. 1933 se konala 1. schůze
NSDAP v Lovosicích v hotelu Zlatá
loď (Beseda).
2. 10. 1933 Konrád Henlein (původně učitel tělocviku a turner v
Aši) vydal provolání k ustanovení
Sudetoněmecké vlastenecké fronty
(Sudetendeutsche Heimatsfront)
jako nového politického seskupení
sudetských Němců. Vyzval do
jejich řad všechny Němce „bez
rozdílů stran a stavů“. (V roce 1935
se Fronta přejmenovala na stranu
Sudetendeutsche Partei (SdP) a ve
volbách se stala s 15 % druhou
nejsilnější stranou v ČSR.)

24. 4. 1938 Henlein vyhlašuje na
sjezdu SdP v Karlových Varech
8 požadavků, mezi nimiž je svobodně se hlásit k němectví, k myšlenkám vytvoření tisícileté říše
všech Němců a vyznávat ideologii
nacionálního socialismu.
3. 5. 1938 Rudolf Lehman, 2. náměstek starosty v Lovosicích, prohlásil na schůzi zastupitelstva, že
se všechny německé politické strany s výjimkou německé sociální
demokracie připojily k Sudetendeutsche Partei.
V květnu 1938 promluvil Henlein
v Lovosicích v dnešní Besedě na
veřejné schůzi SdP a jeho projev
byl rozhlasem přenášen před re-

stauraci; drze si dovolil zakončit
projev nacistickým pozdravem.
K zabránění bitky s českou menšinou muselo být povoláno ve větším počtu četnictvo. V té době
dostoupilo ohrožení naší země již
takové míry, že byla 21. 5. 1938
vyhlášena částečná mobilizace, byli
povoláni záložníci z jednoho ročníku k ostraze hranic a zajištění
vnitřního pořádku.
V Lovosicích byla 21. 5. 1938 zřízena Stráž obrany státu (SOS) složená z armády, četnictva, finanční
stráže a státní policie; při ostraze
objektů, např. železnice a mostů,
pomáhaly v Lovosicích sokolské
hlídky, pomoc s administrativní
prací poskytovali manželé Tippmannovi.

30. 8. 1938 se konala poslední
schůze městského zastupitelstva
před zabráním Lovosic.
Lidé v Lovosicích ještě 5. září asi o
připravovaném zabrání Sudet téměř nic netušili. Do poslední chvíle
zdejší Češi věřili, že Lovosice nebudou do záboru zahrnuty. Ze zápisu
o řádné schůzi správního výboru
konané dne 5. 9. 1938 ve spolkové
místnosti Sokola za účasti sedmnácti členů (doslovné znění):
...Cvičitelský sbor usnesl se v poslední své schůzi na konání akademie, a to pravděpodobně dne 9.
října. Závody o putovní cenu bratra
Hellera ve střelbě vzduchovkou
budou taktéž uspořádány 9. října
odpoledne… - …Bratr Jelínek referuje o hlídkách, které jiné jednoty
v pohraničí zřídily a dotazuje se,
zda by i naše (tedy lovosická) jednota nemohla zavést podobné
stálé hlídky, které by v čas nějakého nebezpečí puče pomohly svolat
členstvo. Po debatě bylo doporučeno pouze vypracování pohotovostního plánu pro případ nutné
pohotovosti… Byla to poslední
schůze Sokola, další se konala až
5. září 1945, přesně za 7 let.
(hz, foto archiv)

Mezi spoluzakladatele lovosického muzea patřil i Josef Vacek
Mezi průkopníky, nadšence historie a hlavně spoluzakladatele lovosického muzea můžeme zařadit i bývalého železničního úředníka
Josefa Vacka (*21. 10. 1900 Letky, nyní Libčice – †18.11.1962). Neměl by být zapomenut. CELÝ ČLÁNEK NAJDETE NA dnesek.lovosice.com
Vacek se celý život zapojoval do
muzejního hnutí a jeho specializací
a zálibou byly archeologické práce,
kde působil většinou jako nehonorovaný nadšenec. Za pobytu v
Lovosicích pracoval jako kustod
(správce) Českého muzea v Litoměřicích a jeho jméno se často
objevuje v archeologických muzejních zprávách. Současně stál u
zrodu snah o vytvoření městského
muzea v Lovosicích, tyto práce
bohužel přerušila druhá světová
válka. Muzejní spolek v Litoměřicích existoval od roku 1929 až do
roku 1946.
Jméno Josefa Vacka je poprvé
uvedeno v zápiscích ze schůze z
roku 1932, kdy byl zvolen do výboru jako náhradník. V zápise je však
jeho jméno zkomoleno a místo
Vacek ze Sulejovic je zde uvedeno
Vaněk ze Sulejovic. V dalším zápise
je již vše napraveno. Poslední písemná zmínka v katalogu Muzejního spolku o Vackovi je v zápisech z
roku 1936.
Josef Vacek se narodil jako druhorozený syn úředníka Jana Vacka
a učitelky domácích nauk Julie
Vackové v Letkách. Do školy začal
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chodit v šesti letech v Libčicích a
na Malostranské gymnázium do
Prahy přestupoval ze čtvrté třídy
tehdejší obecné školy. Ještě před
maturitou v červnu 1918 složil s
velmi dobrým prospěchem zkoušku z německého jazyka.
Studium na Karlově univerzitě
V roce 1918 byl mladý student
zapojen jako sokolská hlídka na
pražském, později Masarykově
nádraží, a poté v r. 1919, byl půl
roku jako sokolský dobrovolník v
pluku Stráže svobody. Na Karlově
univerzitě nastoupil na lékařskou
fakultu, ale po kratší době studia
ukončil. V letním semestru 1921
přestoupil na filozofickou fakultu,
kde studoval až do roku 1927
prehistorii. Studia bohužel nedokončil. V jeho studijní skupině byli
pozdější akademik Böhm, univerzitní profesoři Filip, Neustupný i
Turek. Akademik Böhm i univerzitní profesor Filip často navštěvovali
Josefa Vacka a podle svědectví
jeho syna Jiřího Vacka se oba
shodli na tom, že jeho otec patřil k
nejtalentovanějším, protože výborně kreslil a měl dobrou prostoro-

či subalterní úředník v dílnách
ČSD? Po přerušení studia pracoval
Josef Vacek až do roku 1927 jako
neplacený volontér v Národním
muzeu a v archeologickém ústavu.
Tehdy mu jeho otec oznámil, že ho
dále podporovat nebude, pokud si
okamžitě nesežene nějaké placené
zaměstnání. Josef Vacek se tedy
vzdal svého koníčka a přihlásil se
do kurzu pro výpravčí ČSD.

vou představivost, což mu pomáhalo při určování a sestavování
keramických nálezů.
Zde se však nabízí otázka, proč
tedy jeho stejně talentovaní kolegové patřili ke špičkám naší archeologie a proč Josef Vacek skončil
jako údržbář bytového podniku,
skladník, vězeň, účetní ve výtopně

Od přijetí k ČSD do dílen v Ústí
První samostatné místo nastoupil
v Polepech a tam se také seznámil
s učitelkou Zdeňkou Dlabolovou,
pozdější manželkou. Odstěhovali
se do Sulejovic, kde jeho manželka
učila v tamní obecní škole a on
pracoval v dílnách v Ústí nad Labem. Po nějakém čase si našli byt v
Lovosicích, kde bydlel až do obsazení pohraničí v r. 1938. Přes válku
bydlel s rodinou v Táboře a po
jejím skončení si podal žádost o
přeložení a dostal se opět na sever
Čech. V Děčíně - Podmoklech
pracoval jako účetní ve výtopně a
později na ředitelství drah v Ústí
nad Labem.
Za OS Muzeum Lovosicka Martin Brůža
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Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •
Na přání čtenářů přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Tajenka z červnového vydání: Karel Tippmann
JUDr. Karel Tippmann se v roce
1907 usadil jako český advokát v
Lovosicích, v roce 1910 se oženil
s Marií Jadrnou, dcerou řídícího
učitele. Český menšinový advokát
Tippmann (Sokol, člen České státoprávní demokracie), který byl po
celou I. světovou válku vystaven
perzekuci, se stal po návratu z vězení respektovaným „mužem 28. října“ v Lovosicích.
Major Bárta rozpustil městskou

radu a jmenoval dvanáctičlennou
správní komisi města Lovosice;
předsedou byl jmenován Tippmann
a komise se poprvé sešla 18. prosince 1918 v 10 hodin. Funkci prozatímního starosty zastával Karel Tippmann až do voleb 15. a 16. června
1919, kdy zvítězila německá sociální
demokracie. Paní Marie byla členkou Československé národní demokracie a od r. 1926 zemskou poslankyní. Oba manželé se rovněž ve 30.

letech velmi angažovali pro českou otázku a spolupracovali i se
Stráží obrany státu.
Tippmann na přímý pokyn Národní rady zůstal na svém místě, aby
byl nápomocen při plebiscitu; ve
shonu, který nastal, když byl plebiscit odvolán, mu to nebylo oznámeno. Tippmannovi zůstali na místě
do poslední chvíle a utekli v noci
(když už přicházelo německé vojsko) do Libochovic. Nevzali s sebou
nic kromě tří obrazů. V Lovosicích
nechali úplně všechno. Během okupace se celkem pětkrát stěhovali.

Nakonec Tippmann koupil v Hradci
Králové kancelář bez klientely, ale
byl při ní alespoň byt. Advokátní
komora mu v Hradci nabídla i místo, ale těžká choroba mu práci
překazila.
Ještě za okupace, 5.
února 1945, Karel Tippmann umírá.
Lovosičtí Sokolové jemu a ostatním zemřelým ve válce věnovali při
výborové schůzi 5. září 1945 pietní
vzpomínku; Dr. Tippmann byl nejen
dlouhá léta členem Tělocvičné jednoty Sokol Lovosice, ale po mnoho
let členem nebo předsedou rozhodčí komise Sokola.
(hz)

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
(ceny bez DPH)

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

Červenec 2018

Příjem inzerce: 724 482 870

Lovosický
dnešek
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