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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátké zamyšlení nad současným
vývojem.
COVID-19
zpřevracel životy všech
lidí a notně otřásl jistotami světa, ekonomikou i charaktery. Nyní
se pomalu navracíme k všednostem každodennosti. Politici a
novináři budou jistě hledat „viníka“, navzájem se osočovat z
nečinnosti či naopak přehnaných
omezení, ale ve finále se každý
musí s následky vyrovnat sám.
Dozvěděli jsme se mnoho o
způsobu vedení států i o nás samých. Vidíme, že obecně chybí
organizovanost, soběstačnost a
samostatnost zemí i odpovědnost
jednotlivců. Teď bude patrno, jak
si která země dokáže s následky
krize poradit. Nikde není psáno, že
na celém světě bez výjimek bude
fungovat univerzální přístup, neboť jak řekl profesor na oddělení
infekčních chorob na univerzitě v
dánském Aarhusu Lars Ostergaar:
„Nikdo po této cestě ještě nekráčel a pouze konečný dopad nám
ukáže, kdo udělal nejlepší rozhodnutí.“
Každý stát dle svého uvážení volí
přístup, který zřejmě vyjadřují rysy,
zkušenosti, jakož i tendence a
uvažování v něm obsažené. Možná budu opět za svůj uveřejněný
názor kritizován, ale musím říci, že
vzdor problémům a nedokonalostem, které v průběhu nouzového
stavu panovaly, si jako národ můžeme gratulovat k nízké úmrtnosti
a upřednostnění záchrany životů
před ekonomickým profitem. Ekonomická situace se ostatně vylepší
pouze systematickou a usilovnou
prací a to je to, co čeká lidstvo po
každé krizi, chce-li se z následků
vymanit a posunout poučeno
dále.
Na základě uvolnění se v dalších
týdnech rozeběhnou výrobny, obchody a podniky vlivem opatření
uzavřené a obnoví se též společenský život. Třeba si nyní více
budeme vážit možností, které
jsme považovali za běžné a samozřejmé, jako je společenské setkávání, konverzace a čas. Těším se
s vámi na viděnou.
Milan Dian

LOVOSIČANÉ JIŽ OPĚT SPORTUJÍ

Po období velkých omezení pohybu v důsledku pandemie koronaviru se opět plní
nejen lovosická sportoviště. Lidé všech věkových kategorií mohou znovu využívat
sportovní areál, lesopark Osmička nebo třeba skatepark.
Foto Radim Tuček
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• • • Riziková křižovatka změní podobu • • •
ŘSD získalo stavební povolení, které zajistí úpravu dalšího nehodového místa na území Ústeckého kraje. Stávající průsečná křižovatka silnic
I/15 a III/00817 poblíž Lovosic bude v letošním roce přestavěna na okružní. Plánovaná úprava zvýší bezpečnost silničního provozu.
Správa Chomutov ŘSD pokročila s přípravou stavby, která má
za cíl přispět ke snížení počtu
nehod na současné křižovatce U
Kapličky u města Lovosice. Křížení silnic I/15 a III/00817 (Siřejovická ulice) je nyní řešeno
nevhodným způsobem. Nerespektování pravidel silničního
provozu v tomto přehledném
místě způsobilo již řadu střetů, a
to i s velmi vážnými následky.
Výstavbou okružní křižovatky,
která v místě již v minulosti
dočasně fungovala, dojde k
žádoucímu zpomalení vozidel
na hlavní trase. Přitom však bude zachována plynulost dopravy
jak na I/15, tak i na vedlejší
III/00817, která je ve správě
Ústeckého kraje. Právě po této
komunikaci míří do křižovatky
také vozidla z přilehlého areálu
HZS Lovosice. Navrhované úpravy křižovatky umožní průjezd
nadměrných nákladů po I/15.
Jedná se totiž o páteřní trasu
pro těžké a rozměrné náklady
do přístavu v Lovosicích. Okružní křižovatka bude mít celkem
čtyři větve, přičemž na všech
vjezdech do křižovatky budou
zřízeny směrové dělicí ostrůvky.
Přestavba bude realizována za
provozu a bude dokončena
během jediné stavební sezony.

Bouře Sabina nenapáchala na městské zeleni větší škody Opravy výtluků

Nárazové větry, které dorazily do ČR s hurikánem
Sabina, se nevyhnuly ani Lovosicím. S určitými obavami,
které tuto bouři a následující slabší vichry provázely,
obstály stromy v péči města bez větší úhony. Štěstím
bylo, že vichřice se přihnala v období, kdy je většina
stromů v bezlistém stavu, což logicky snižuje náporovou plochu koruny stromů, a pomáhá jim tak lépe extrémní situaci ustát. S trochou nadsázky lze říci, že prostředky vynaložené do preventivní údržby stromů ve
městě certifikovanými arboristy a postupné zbavování
se provozně nebezpečných jedinců se dlouhodobě
vyplácí, i když v případě extrémního větru jde vždy o
loterii. Celkem došlo během vichřice ke dvěma vývratům menšího topolu a modřínu u atletického stadionu.
V ul. Prokopa Holého došlo k naklonění jeřábu ptačího,
který musel být z bezpečnostních důvodů následně
havarijně dokácen Technickými službami města Lovosice, protože měl nevratně narušenou stabilitu a případným pádem ohrožoval ostatní dřeviny a blízkou nemovitost.
Vyvrácení stromů lze do určité míry predikovat z nadzemních reakcí dřeviny na stresové faktory, nicméně
povětšinou jde o problémy z minulosti (v podzemí),
obvykle se jedná o mechanicky přerušené statické kořeny, které strom stabilizují v půdě. Sekundárně potom
stabilitu jedince ovlivňuje vnik patogenů takto způsobenými ranami. Dřevina přesto může být ještě několik let
vizuálně v pořádku a plná vitality. Není potom náhodou,
že se nejvíce vyvracejí na pohled zcela zdravé stromy.
Proto je nezbytná důsledná ochrana kořenového prostoru dřevin po celou dobu jejich života, což je však
zejména v městských podmínkách značně problematické.
Na dalších incidentech v důsledku vichřice lze zpětně
dobře pochopit, proč bylo třeba revitalizovat lesopark
Osmička způsobem, kdy byla vykácena většina defektních a přestárlých topolů.
Kromě vývratů stromů došlo k pádu několika velkých
větví na cyklostezku u přívozu do Píšťan. Větve se odlo-
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mily ze skupiny topolů, na jejichž špatný stav upozorňoval městský úřad majitele již v létě 2019, kdy v bezvětří
spadla z těchto stromů mohutná větev na osobní automobil a poškodila jej. Současný pád větve zničil nově
instalovaný odpadkový koš, k větším škodám nedošlo.
Topoly jsou napadeny dřevokaznou houbou Fomes
fomentarius a jejich rozpad bude nadále pokračovat. Na
základě posledního incidentu městský úřad již potřetí
vyzval majitele k zajištění provozní bezpečnosti dřevin.
Ke stejnému pádu větví došlo u topolů nad cyklostezkou kousek za lávkou přes Modlu. Odlomené větve
zlikvidovaly silniční značení. Zdravotní stav těchto topolů je stejný jako u topolů u přívozu, kromě napadení
dřevokaznou houbou jsou ještě navíc dosti proschlé.
V tomto případě městský úřad taktéž vyzval majitele k
okamžitému zhodnocení stavu předmětných topolů a
k přijetí opatření zajišťujících bezpečnost pohybujících
se chodců a cyklistů. V obou případech jsou však pravomoci městského úřadu omezené, jelikož se nejedná o
dřeviny na městských pozemcích. K poslednímu zlomu
velké větve během vichru došlo na vrbě před veřejnými
toaletami, která je na městských pozemcích. Ke stejnému defektu došlo na vrbě už před dvěma lety a je zřejmé, že se vrba postupně začíná rozpadat, její vitalita je
snížená a navíc je napadena agresivními dřevokaznými
houbami. Pro prodloužení zachování této dřeviny na
stanovišti, kde je bezesporu významnou dominantou,
bude toto jaro hluboce sesazena, což zvýší provozní
bezpečnost dřeviny. Druhou variantou by bylo kácení,
což se však zatím nejeví jako nezbytné.
Na letošní jaro jsou ještě naplánovány probírky ve
stromořadí v ulici Máchova a Všehrdova (vnitřní trakt u
hřiště), kde je v současnosti prováděno hodnocení znalcem. Dále by během léta mělo dojít k ponejvíce výchovným, zdravotním a bezpečnostním řezům na dřevinách
v lesoparku Osmička, všech sportovištích a Modle v
úseku ulice Přívozní, až po lávku u Brassicy.
Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice

Na začátku května bude ve městě
probíhat 1. etapa oprav výtluků. V ní
budou prováděny opravy nejvíce
poškozených komunikací. Další opravy budou provedeny ve 2. etapě,
kterou plánujeme na měsíc srpen.
Výspravy po dobu dalších tří let
bude provádět Firma INSKY spol.
s r.o. z Ústí nad Labem, která vyhrála
výběrové řízení. Město Lovosice s
firmou uzavřelo v únoru 2020 rámcovou smlouvu na opravy v letech
2020 - 2022 ve výši 3 mil. korun. Při
provádění prací bude omezen provoz na opravovaných komunikacích.
Předem děkujeme za pochopení.
Lucie Dvořáková, vedoucí odboru
majetku a investic MěÚ Lovosice
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Budova městské policie prochází opravami

Památková péče na území ORP Lovosice – březen 2020

V druhé polovině března bylo
firmě Perfect B. V. předáno staveniště pro akci „Zateplení pláště objektu Městské policie".
Hned začátkem dubna bylo
postaveno lešení ve dvorním
traktu a začaly vlastní práce.
Nejdříve bylo potřeba odstranit
stávající nesoudržné vrstvy omítky. Na opravený a očištěný podklad začne kotvení tepelného
izolantu a poté natažení vrchního souvrství tenkostěnné omítky. Součástí zateplení jsou i
střešní konstrukce, a to včetně
přístavby schodiště a doplňujících prostor. Na těchto přístavbách bude v souvislosti se zateplením proveden i nový střešní
plášť z PVC folií. Po dokončení
dvorního traktu se práce přesunou na štítovou stranu směrem
k prostoru „U Turka" a vstupní fasádu do ulice Osvoboditelů. Po dokončení prací na fasádě se bude pokračovat uvnitř objektu, kde bude součástí
akce zateplení stropu sklepních prostor a zateplení podkroví. Práce se
koordinují tak, aby co nejméně narušovaly činnost všech provozů, které
jsou v objektu. Týká se to hlavně chodu městské policie a kožní ordinace.

Rozvody T-Mobile, 3. etapa

I v současné době mimořádného opatření z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s výskytem koronaviru je nezbytné alespoň v omezené míře a u
vybraných památkových objektů i nadále pokračovat v pracích na jejich
obnově, a to zejména z důvodů, kdy je dokončení prací vázáno zejména
na podmínky při čerpání přiznané dotace.
Jednou z takových staveb je areál zámku čp. 24 v Lukavci, kde v loňském
roce byly zahájeny práce na jeho celkové revitalizaci, spočívající v prvé
řadě v opravě střechy, odvlhčení základového zdiva a opravě nosných zdí
a stropů. V témže roce zde byly rovněž zahájeny práce na rekonstrukci
interiéru, jehož cílem je zřízení devíti nových obecních bytů.
Téměř bez prodlevy přešly práce na předmětné památce i do letošního
roku. Z tohoto důvodu byl svolán v březnu 2020 již první kontrolní den i
za účasti zástupců památkové péče, aby se mohly upřesnit další nezbytné
postupy pro pokračování prací při maximálním zachování památkové
podstaty rekonstruovaného objektu. To se nyní týká zejména zaměření se
na vhodné použití materiálů a technologické postupy při probíhajícím
restaurování hlavních vjezdových vrat, výrobě nových oken s navrácením
jejich tradičního řešení a vzhledu a přípravou na obnovení štukové výzdoby a barevnosti jednotlivých částí fasád.
Věřím, že současná situace s omezením pohybu a s tím souvisejícím omezením i ve službách a stavební výrobě se co nejdříve navrátí k normálu a
budeme moci zahájit včas stavební sezónu i na dalších památkových či
jiných stavebních objektech.
Robert Paťcha, památková péče MěÚ Lovosice

V polovině dubna byly zahájeny výkopové práce na rozvodech optické
sítě T-Mobile (3. etapa). Práce začínají u KC Lovoš a budou pokračovat
Žižkovou a Terezínskou ulicí včetně napojení příčných ulic až k ulici U
Nadjezdu. Ukončení prací se plánuje do konce srpna 2020.
Lucie Dvořáková, vedoucí odboru/foto rys

„Glanzstoffka“ věnovala úřadu 50 kusů ochranných štítů

Odbor majetku a investic
Podvrt pod Labem
V prvních dnech měsíce dubna zahájila firma RenoEnergie, a.s. průzkumný podvrt pod Labem pro uložení
chráničky pro výstavbu vedení VN
22kV pro napájení objektů sportovišť
a rychlonabíječky elektromobilů ve
městě Lovosice, které bude propojovat stávající rozvodnu v Píšťanech se
stávající transformační stanicí majetku města Lovosice, která napájí zimní
stadion, veřejný bazén, halu Chemik
atp. Podvrt se podařilo i přes komplikace úspěšně dokončit. Původně byly práce plánovány na 15 dní. Termín
provedení byl zkrácen o sedm dní.

květen 2020

Město Lovosice děkuje firmě Glanzstoff – Bohemia s.r.o. Prostřednictvím jednatele společnosti Milana Grmely bylo předáno Městskému
úřadu Lovosice 50 ks celoobličejových štítů. Budou využity pro potřeby
nejexponovanějších pracovišť úřadu a příspěvkových organizací města.
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• • V Lovosicích probíhá obnova květinové výzdoby • •

Filozofie zkrášlení veřejných prostor není jen
nahodilá a samoúčelná, jak se někdo může mylně domnívat. Je všeobecně známé, že tvář města výrazně tyto přírodní prvky ovlivňují, a to
naprosto pozitivně. Vzhled okolí ovlivňuje i
cenu nemovitostí v nich se nacházejících – jinými slovy žádná tzv. ,,dobrá adresa“ bez stromů a
květin nemůže fungovat, nehledě k dalším přínosům, jako je lepší ovzduší a termoregulace
města či vliv na dobrou náladu obyvatel i návštěvníků.
Již třetím rokem funguje spolupráce Lovosic s
firmou Květinové město pana Štěpána. Tento
odborník se stará o květenu ve městech, jako

jsou Mariánské Lázně, Cheb nebo Loket. Provedl také první výsadbu směsí cibulovin, které
město pod vedením OŽP a technických služeb
každoročně doplňuje. Pan Štěpán a jeho firma
po léta spolupracují s městy v zahraničí, a proto
je velkou radostí a pochvalou, že fotografie
LOVO Café se záhonem ,,květinová louka“ sklidily ve Francii a Holandsku, kde je pan inženýr
prezentoval, velké ovace.
Dalším odborníkem, s nímž město dlouhodobě
spolupracuje, je Tomáš Pilař. Ten zpracoval
ideový projekt parku u škol, který pod názvem
Masarykovy sady vznikl jako oddechová zóna
s netypickými rostlinami na počest vzniku re-

publiky na místě lovosického velkostatku.
Za dob II. světové války byl přejmenován na
Dr. Goebbels Park a po válce, když byla dostavěna celá obytná oblast, na Sady pionýrů. Pan
Pilař rovněž navrhl a realizoval výsadbu na kruhových objezdech. Jeho cit pro použití trvalek a
naturálního stylu v tvorbě zahradní architektury
je v realizacích patrný.
Bylo provedeno jarní osazení květináčů na
mostcích, náměstí a též záhon před KC Lovoš se
převlékl do barev jara. Pro zkrášlení byla technickými službami rovněž osázena primulkami
cesta k rozptylové loučce na starém hřbitově.
(rys / foto rys, tuc)

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 5. června
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Květinové záhony – nové trendy v městských výsadbách

Již druhým rokem mohou lidé, procházející kolem domova s pečovatelskou službou, obdivovat menší záhon plný jarních květin. Na první pohled zaujmou
mnoha barevnými odstíny. Po pár krocích, kdy dojdete blíže k rozkvetlému kvítí, ucítíte omamnou vůni, která prostoupí i skrz roušku. Záhon je umístěn na
frekventovaném místě a mnoho chodců si přes něj zkracuje cestu. Tohoto nešvaru si všimla i jedna z klientek domova. Po vyrašení prvních listů z půdy začala ve svém volném čase o záhon pečovat. Zabezpečila ho výstražnou páskou, kterou i několikrát za den znovu instalovala. Její píle a starostlivost je nyní
odměnou nám všem, kteří můžeme krásu květin obdivovat.
Obrovské díky patří Anně Fialové, neboť díky její vzorné každodenní péči záhon rozkvetl. Poděkování patří také pracovníkům Technických služeb města
Lovosice za pravidelné zavlažování. A v neposlední řadě je poděkování třeba směřovat i na městské zastupitele napříč politickými stranami, kteří v rozpočtu
každoročně vyčleňují částku na péči a údržbu městské zeleně.
Pawel Szymański, ředitel Sociálních služeb města Lovosice

Pohyb v přírodě v době nouzového stavu
V současnosti se vzhledem k nouzovému opatření a pochopitelně i nádhernému počasí daleko více lidí vydává do přírody a na výlety. Tato bohulibá činnost však skrývá nejedno
úskalí. Tentokrát jde o živočichy volně
žijící, s nimiž se v tomto jarním exponovaném období můžeme častěji
setkat. Bohužel lidé nejsou obeznámeni se základními pravidly chování v
přírodě, a proto se často dopouštějí
ať již z nevědomosti či nezodpovědnosti a netolerance závažných přečinů.
To, že se v přírodě máme chovat
ohleduplně, tzn. tiše a s rozvahou,
bychom měli mít vžité. V jarním období vyvádí většina divoce žijící zvěře
mláďata. Ta ve skrytu čekají na matku.
Mláďata tzv. vysoké zvěře (srnčí,
daňčí, jelení), ale i další srstnaté například zajíců či liščat se nevzdalují ze
svého místa (to bývá také dalším
problémem na polích, kdy mnoho
mláďat je rozsekáno žacími stroji). Na
nalezená mláďata proto nikdy nesahejte a neodnášejte je z místa! Lidský
pach by byl příčinou, že by je matka

již nepřijala a mládě by zemřelo hlady.
Je povinnost mít v přírodě psa na
vodítku, protože volně pobíhající psi
jsou extrémním nebezpečím pro
jakoukoli zvěř. I dospělý kus, pokud je
štván psem, může uhynout vlivem
stresu (navíc pes bez vodítka vzdálený
více jak 200 m od posledního obydlí,
nebo pes štvoucí v lese zvěř, může
být dle zákona mysliveckou stráží či
hospodářem zneškodněn). Mládě,
které je psem i ,,jen“ očicháno, je
rovněž odsouzeno k smrti. Negativní
dopady nedodržování pravidel pohybu v lese či přímo porušení zákona
(pokud jde o psy bez vodítka) se
projevují počtem mláďat donesených
do záchranných stanic či nálezy
uštvaných srn. Ty mohou být důvodem i zvýšené nehodovosti na silnicích a nezodpovědnost pejskařů tak
může vést až k ohrožení zdraví či
života jiného člověka. Chovejme se
tedy v přírodě tak, abychom nenarušovali život zvířat, vždyť konec konců
jsme v jejich teritoriu a domově jen
na návštěvě.
(rys)

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky
Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ks.

Prodej: 21. května 2020, Lovosice - u Billy - 13.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po - Pá 9 - 16 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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Město

Činnost Technických služeb města Lovosice

Vzdor nákaze a dojmu, že se svět zastavil – který
v dnešních dnech více či méně pociťuje asi každý,
práce v Lovosicích stále běží. Nádherné počasí,
kterým nám příroda kompenzuje nelehkou situaci,
využívají plnohodnotně a maximálně technické
služby města. Jejich práce je důležitá, neboť zajišťují širokou škálu činností, které by jinak musely
být objednávány od externích firem s nemalými
finančními výdaji. Jejich působnost zkrátka zasahuje a ovlivňuje chod města po technické stránce.
Starají se i o správu a údržbu našeho rozlehlého
sportovního areálu. V TSML se nachází mnoho
odborníků nejrůznějších profesí, a proto není
problémem celou řadu prací v rámci příspěvkové
organizace města zvládnout. K práci pochopitelně
patří i přístroje a prostředky usnadňující práci,
které TSML používají. Využity tak byly například
k opravám v areálu sportovišť a na městském
hřbitově, dále k vyčištění fontány Aqua Albis a její
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přípravě na sezónu, takže nic nebrání v nejbližších
dnech jejímu spuštění.
Občané mohou rovněž pozorovat novou květinovou výzdobu města. Tu již tradičně zajišťuje
odbor životního prostředí opět v kooperaci s
TSML a firmou Květinové město, která spolupracuje s Lovosicemi již třetím rokem ku spokojenosti
obyvatel a návštěvníků. Mimo to se TSML zapojily
do výdeje dezinfekce, kterou město zakoupilo pro
potřeby obyvatel. Po celý rok plní TSML operativní
úkoly, které vyvstanou z konkrétních potřeb, ale i
pochopitelně akce dlouhodobě plánované. V blízké budoucnosti tak například začne oprava chodníku u dětského hřiště mezi ulicemi Wolkerova a
Krátká. Většina úkolů logicky vychází od OŽP a
OMaI. Kromě toho se TSML starají o údržbu a
rozkvět městské zeleně a také o úklid komunikací,
který probíhá pravidelně dle harmonogramu.

Poděkování společnosti Mondelēz
Na Osmičce bylo instalováno nové cvičební nářadí, které ještě rozšíří paletu pohybových aktivit, jež
je možné na místě provozovat. Stávající workoutové hřiště na Osmičce tak bylo doplněno o pochozí
hrazdy, hrazdy na ručkování, streppery a lavici na
leh-sedy. Vzhledem k nádhernému počasí a díky
postupnému uvolňování nařízených omezení tak
jistě občané brzy toto místo využijí k zlepšení své
fyzické kondice. Cvičební prvky jsou umístěny za
naší základní uměleckou školou a sponzorsky se
na něm podílelo město Lovosice a společnost
Mondelēz, která jako pokračovatelka tradičního
podniku DELI je nejen voňavou vlajkovou lodí
výroby tradičních pochutin, ale i pravidelným podporovatelem našeho města. Tímto velmi děkujeme, neboť společnost se již sponzorsky podílela
na první etapě workoutového hřiště a dalších
(rys, foto rys) místech v našem městě.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Město

Lovosice mají nového ředitele příspěvkové organizace KC Lovoš
Lovosice mají nového ředitele příspěvkové organizace Centrum kultury Lovoš. Po odvolání bývalého ředitele Vojtěcha Krejčího na základě usnesení Rady města Lovosice ze dne 4. března 2020 v důsledku několikaměsíční nespokojenosti s řízením instituce KC Lovoš jako celku, byl na posledním jednání rady města dne 22. dubna 2020 jmenován do této funkce na základě řádného výběrového řízení od 23. dubna Petr Drašnar. Kontakt na nového ředitele zůstává stejný: e-mail: reditel@kclovos.cz, telefon: 773 686 481. Organizace bude i nadále vykonávat činnosti spojené s
poskytováním svých služeb občanům Lovosicka v oblastech kultury, vzdělávání a zabezpečení akcí kulturního charakteru a vydávání měsíčníku
Lovosický dnešek. Od 4. května bude mít organizace také nového pracovníka na pozici kulturního referenta, který bude mít na starost přípravu,
plánování a zajišťování kulturních a vzdělávacích akcí ve městě Lovosice, správu facebookových stránek organizace a grafické práce.

Vážení občané Lovosic,
dovolte mi vás oslovit z pozice ředitele Centra
kultury LOVOš, příspěvkové organizace města
Lovosice. Nejprve děkuji Radě města Lovosice za
důvěru, kterou mi projevili jmenováním do této
funkce, a také děkuji pracovníkům Centra kultury
LOVOš, LOVO Café, městské knihovny, informačního centra i Městského úřadu Lovosice za laskavé přijetí a podporu.
Centrum kultury LOVOš je „značka“ s tradicí,
která sahá daleko do historie města Lovosice.
Kvalitu této značky se daří neustále zvyšovat, a to
nejen zásluhou vedoucích pracovníků. Za kvalitou značky Centra kultury LOVOš stojí také celá
řada zaměstnanců minulých i současných a v
neposlední řadě podpora města Lovosice. Nejdůležitější však je, že z fungujícího kulturního centra
činí centrum úspěšné až spokojení návštěvníci,
diváci, posluchači, čtenáři.

rámci odborných konferencí, pořádal vernisáže a
vedl promoce ve funkci promotora v Betlémské
kapli. Mezi mé koníčky patří zejména hudba.
Zpívám, hraji na strunné, dechové a bicí hudební
nástroje, hudbu rád poslouchám, reprodukuji i
tvořím. Tuto zálibu sdílím také s manželkou i s
našimi dvěma dětmi.

Krátké představení
Lovosicko mám velmi rád. Vyrůstal jsem zde,
chodil na lovosické gymnázium, odkud jsem
zamířil na Fakultu strojní ČVUT v Praze, kde jsem
absolvoval magisterské a později též postgraduální studium. Doposud jsem působil jako akademický pracovník. Mám 12 let zkušeností s širokým spektrem aktivit, které zahrnují výzkum,
vývoj, pedagogiku, vedení projektů, plánování a
organizování, publikační i propagační činnost či cích a láska k hudbě mě provází dodnes. V souškolení ve firmách.
časnosti působím v čtyřech hudebních uskupeních, má první kapela v loňském roce oslavila již
Technik a kultura?
20. výročí své existence. Realizoval a moderoval
Od útlého věku jsem navštěvoval ZUŠ v Lovosi- jsem také řadu kulturních programů nejen v

Motivace a poslání
Mé působení na univerzitě jsem se rozhodl
ukončit v momentě, kdy jsem cítil, že je nutné se
v profesním životě posunout dál. Výběrové řízení
na pozici ředitele Centra kultury LOVOš mě zaujalo z hlediska pestré pracovní náplně, která propojuje mé dosavadní zkušenosti i osobní zájmy.
Možnost podílet se na rozvoji kultury v Lovosicích považuji za velmi prestižní. Vedení Centra
kultury LOVOš je pro mě výzvou, která mi bude
povoláním, nikoli zaměstnáním.
Jak naznačují poslední výsledky výzkumů z oblasti kvantové fyziky, to, čemu věnujeme pozornost, to roste. Pojďme tedy věnovat pozornost
kultuře v Lovosicích, pojďme ji podpořit svou
návštěvou, a tím se bude nadále rozvíjet. Po
velmi složité situaci způsobené pandemií bude
důležité co nejdříve vrátit do Lovosic kulturní
život. Mou vizí je spoluvytvářet město kulturní,
atraktivní, pestré, tedy město pro život s rodinou
i přáteli. Samozřejmě vnímám, že současná situace není jednoduchá, ale klidné moře zkušeného
námořníka neudělá.
Přeji všem pevné zdraví a těším se s vámi všemi
na viděnou na akcích Centra kultury LOVOš.
Petr Drašnar

Jak funguje Centrum kultury Lovoš v době pandemie

V Lovoši je v tyto dny poměrně pusto, neb
vlivem viru je kavárna prázdná a kulturní akce
zrušené. Všichni - zákazníci, personál i umělci jen
doufají, že bude docházet k postupnému uvolňování stavu. Jako v jiných provozech i zde je
však aspoň prostor na činnosti, které v běžném
režimu a vytížení lze zvládat stěží. Jednou z akcí
je čištění parketové podlahy. Tu vzhledem ke
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stáří již nelze brousit, ale po důkladném odstranění nánosů technikem Antonínem Němcem
bude opět perfektně připravena na sezonu.
Vzhledem k zájmu a stabilnímu počasí se rozběhl prodej na náměstí, a tak si zájemci mohou
zakoupit kávu a dort z LOVO Café ve stánku.
Mají tak možnost si udělat sladkou radost a ještě
si tak vylepšit krásné slunné dny. Rovněž již byly

obnoveny pravidelné úterní trhy. Pro dodržení
rozestupů jsou stánky rozmístěny po celé ploše
náměstí.
Výstavy konané ve Pfannschmidtově vile a
LOVO Galerii se po dohodě s autory prodlužují
do konce června a dle nařízení vlády se budou
moci začít od 11. května normálně navštěvovat.
(rys,foto rys)
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Knihovna

Seriál Lovosického dneška: Knihovna – věc veřejná, 10. část
V roce 2019 uplynulo 100 let od vydání prvního knihovního zákona o veřejných knihovnách obecních. V desetidílném seriálu představujeme
historii Městské knihovny v Lovosicích (dále MK). Poslední část se věnuje období 2013 - 2018.

Lovosická knihovna se v září 2014 přestěhovala
do nového prostředí, sídlí v překrásně restaurované Pfannschmidtově vile, kterou v roce 1888
postavil velkostatkář Vincenz Pfannschmidt. Vila,
kam se knihovna přemístila, prošla kompletní
obnovou od sklepů až po střechu. V prvním podlaží vzniklo vedle dětského oddělení také informační středisko a pracoviště CzechPointu, ve 2.
podlaží studovny a badatelny, ale třeba i multifunkční slavnostní sál, ve 3. podlaží oddělení
beletrie. Změnil se nejen počet oddělení, ale
hlavně se rozšířila činnost knihovny; mimo půjčování se od otevření v listopadu 2014 pořádá
mnoho dalších akcí. S tím souvisí i zvýšení počtu
zaměstnanců, v současné době je zde 5 pracovnic (vedoucí, 4 pracovnice, které mají na starosti
oddělení beletrie, naučné oddělení, oddělení pro
děti a mládež a sklad). Je tu také jedna pracovnice na zástupy, balení knih apod. Při pořádání akcí
jak pro děti, tak pro dospělé se aktivně zapojují
všechny. V roce 2014 bylo nakoupeno nebo získáno z darů 1 364 knih, ke konci roku 2014 bylo
ve fondu celkem 41 325 svazků. Z toho je 12 285
svazků naučné literatury a 29 040 svazků krásné
literatury. Samozřejmě, že ne všechny uvedené
knihy jsou ve volném výběru, ale i o ty ze skladu
je možno požádat. Čtenářů bylo v roce 2014
zaregistrováno 866 a půjčilo se celkem 37 664
knih a časopisů.
Knihovna se od počátku roku 2014 na přestěhování připravovala. Stěhování proběhlo v měsíci
říjnu, knihovna byla po celou tuto dobu zavřena.
Knihovnice žádaly, aby se čtenáři knihami „předzásobili“. O to méně knih se muselo stěhovat,
kolik jich bylo mezi čtenáři. Výpůjčky byly samozřejmě o dobu stěhování prodlouženy. V knihovně bylo v září 2014 cca 42 000 svazků knih, v tom
nepočítáno časopisy a rezervní knihy získané
formou knižních darů. Na stěhování knih se nejlépe osvědčily obyčejné krabice od banánů. Již v
červenci se začaly balit právě rezervní knihy, dále
přišly na řadu sklady a nakonec i knihy z volného
výběru. Potom přišel na řadu převoz knih. Nejpracnější část stěhování na knihovnice čekala při
stavění knižního fondu na regály. Knihy byly srovnány tak, aby byly přehledné pro čtenáře a také
se snadno našly dle katalogu. Podle plánů bylo
známo, kolik a kde by měly stát jednotlivé regály,
ale konkrétní situace musela být řešena až na
místě. Mimo zaměstnankyň knihovny se stěhování zúčastnili a při převozu knih spolupracovali
zaměstnanci technických služeb.
Slavný den 28. září – Den otevřených dveří nové
knihovny - přijeli se podívat i kolegové z knihoven ústeckého regionu, večer koncert, dražba
fotografií. 3. listopadu se zahájil provoz v nové
knihovně, 4. listopadu – beseda se spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou, 26. listopadu – podzimní tvoření v dětském oddělení, 9. prosince – adventní koncert sboru Vocal Friends vedeného
Jakubem Kochem, 11. prosince - setkání a porada městských knihoven litoměřického okresu a
17. prosinec - předvánoční odpoledne v dětském
oddělení - v rámci Vánoční dílny si děti vyzkoušely výrobu např. vánočních ozdob, svícnů nebo
krabiček na dárky, dále proběhly vědomostní
soutěže o ceny a nechybělo ani malé občerstvení.
Nově jsou pořádány různé kulturní akce, ať jsou
to autorská čtení, setkání a besedy, přednášky,
koncerty, rukodělné akce, výstavy… Nová knihovna má naštěstí vhodné a krásné prostory pro tyto
aktivity a byla by škoda jich nevyužít! Chodí ustálený okruh diváků, které už knihovnice berou jako
své přátele, ale přidávají se stále i noví… Přijdou
na akci a potom se často hlásí i jako čtenáři a
naopak noví čtenáři si všímají akcí, které jsou
pořádány. Akcí bylo skutečně dost, z těch velmi
povedených je nutno připomenout neuvěřitelně
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vitálního pana Větvičku, který četl a vyprávěl
dobře 2 hodiny, zájem byl tak velký, že se bohužel všichni zájemci do sálu nevešli… Z posledních
akcí měla úspěch přednáška pana Jiřího Svobody,
autora knihy Tajemství Českého středohoří. Týden knihoven byl zaměřen hlavně na děti, každý
den pro ně byl připraven program. Novinkou,
která byla zahájena v říjnu 2015, je pondělní dopolední Dětská knihovnička pro maminky s dětmi, plná čtení, her a vyrábění. „Rukodělné dílny
pro děti se již staly tradicí, pořád se tu něco kreslí, lepí, stříhá…zkrátka vyrábí pod vedením šikovných paní knihovnic. Advent voněl v knihovně

medem, výstavu a další doprovodné akce tu totiž
přichystali včelaři. Z dalších celostátních akcí se
zatím knihovna úspěšně zapojila do Noci s Andersenem,“ uvedla vedoucí knihovny Zdeňka
Černá. Velkou akcí Už jsem čtenář prochází každým rokem řada prvňáčků, kteří jsou v červnu
slavnostně pasováni na čtenáře. Děti se setkaly
s manželi Krajíčkovými a vodicími psy Plutem a
Aronem, dozvěděly se, jak se chovat, když potkají
nevidomého člověka s vodicím psem.
Všechny akce v posledních pěti letech nelze
bohužel zmínit. Probíhala zajímavá autorská čtení
i besedy se spisovateli (např. Milena Štráfeldová Guláš pro Masaryka, přednáška genealoga Ing.
Lubomíra Nového Jak sestavit rodokmen, besedovali Michal Viewegh, reportér Klíma, Karel
Hvížďala, Jiří Hájíček i záhadolog Arnošt Vašíček).
Uskutečnilo se několik cestopisných a kulturních

přednášek – reportér Jan Říha – Dakar ze zákulisí,
Slavná česká filmová klasika s Ondřejem Slaninou, Sultanát Omán (Mart Eslem), 2 přednášky o
Karlu IV. a 2 o Marii Terezii s Evou Havlovcovou a
mnoho dalších. Geografické přednášky pod patronací KS Lovoš pokračovaly rovněž v roce 2018;
organizoval je pan Líska a konaly se v sále městské knihovny, protože Lovoš se opravoval (např.
Martin Kratochvíl, Karel Starý a Jaroslav Bašta).
Vstupné 20 Kč bylo opravdu lidové. V červnu
cyklus Zeměpisného klubu vedeného panem Lískou po 45 letech skončil přednáškou Kamily Hnykové Patagonie.
V knihovně proběhlo i několik výstav - maďarské malířky Irene Kordt nebo výstavy Včelaření v
Českém středohoří, zajímavou akcí byly výstavka
pomůcek pro zrakově postižené manželů Krajíčkových a dvě výstavy nevidomé malířky Ivy Zuchové. Konaly se i další výstavy: velká retrospektivní výstava malíře Jiřího Novosada a zemřelého
fotografa Miroslava Hvorky i malíře Antonína
Baráka. Výstavy obrazů a fotografií se konají každoročně i v rámci Dne lovosických autorů. Ve
vestibulu knihovny je umístněna stálá expozice
prací dětí ze ZUŠ Lovosice, která je uměleckou
školou pravidelně obměňována. V knihovně se
konaly i koncerty, např. Vánoční koncerty sboru
Vocal Friends sbormistra Jakuba Kocha v roce
2014 a 2015, velmi pěkný koncert uměleckého
studia Bell Canto za doprovodu profesora Jíši a
Podzimní Keltohrátky, další koncerty v sále knihovny pravidelně pořádá ZUŠ.
Knihovna v roce 2017 prošla organizační změnou - přešla pod příspěvkovou organizaci Kulturní středisko Lovoš a od září pracuje v novém
automatizovaném knihovním systému Tritius,
který nahradil zastaralý Clavius. Na koupi tohoto
systému byla MK přidělena dotace z programu
VISK3 Ministerstva kultury ČR ve výši 133.000,Kč. MK ke dni 31. 12. 2018 vlastnila 45.050 knihovních jednotek, z toho 31.690 k.j. krásné literatury a 13.311 k.j. naučné literatury. V roce 2018
bylo nakoupeno 1061 knih. Zaregistrovalo se
1 265 čtenářů, z toho 462 do 15 let. Plocha knihovny pro uživatele činí celkem 498 m 2. Proběhlo
150 kulturních akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo 6 967 osob.
Tak proběhlo 100 let v lovosické knihovně.
(hz, foto M. Hvorka)
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Školy

Online výuka na ZŠ A. Baráka Karanténa z pohledu studentky
Pandemie koronaviru a následná mimořádná opatření vlády velice
zasáhly do dění všech škol. Ze dne na den se z učitelů stali i odborníci
na ICT. Na novou neobvyklou situaci si museli zvyknout i žáci a rodiče.

Naše škola má zavedený již několik
let systém Bakalář, který umožňuje
funkční komunikaci mezi žáky, rodiči
a učiteli. A díky modernizaci učebny
jazyků znali učitelé a žáci aplikaci
Smart Class.
Učitelé začali hledat ale i další možnosti výuky a zdroje. Někteří začali
natáčet videa, někteří si vytvořili
virtuální skupiny a vyučovali i online.
Řada z nich se zúčastnila online seminářů, na kterých získali nové zkušenosti a tipy do výuky.
Škola také může rodičům nabídnout
zapůjčení techniky pro žáky, kteří
nemají pro distanční výuku potřebné
technické vybavení.

Mnozí žáci jsou velmi smutní, že ze
dne na den výuka skončila, chybí jim
spolužáci i učitelé. Proto jim některé
paní učitelky natáčí videa, ve kterých
jsou vzkazy a fotografie, vzpomínky
na společné chvíle se třídou. U starších žáků velmi dobře pracuje i školní
parlament, který se stal prostředníkem mezi dětmi a učiteli.
Naši žáci nás velice mile překvapují.
Natáčí s rodiči videa, jak čtou a píší,
jak vyrábí, a dokonce někteří žáci
natáčí ostatním ranní rozcvičku. Pro
starší žáky jsme vyhlásili i celoškolní
výtvarnou a zeměpisnou soutěž.
Zkrátka rodičům i dětem patří velké
pochvaly za zvládnutí nelehké situace. Rodiče, kteří jsou pracovně vytížení a nemají tolik času na výuku
doma s dětmi, nemusí být ve stresu.

Do nedávna něco nepředstavitelného, dnes už každodenní realita –
škola přes počítač. Svět postihly
nehezké časy, a to se odráží ve
všech myslitelných životních oblastech. Bezpochyby jedna z nejsložitějších situací nastává na školách.
Z nenadání byla celá výuka vzhůru
nohama a škola musela adekvátně
zareagovat. V den, kdy studenty
pouštěli domů, jsme všichni byli
rádi a křičeli: „Hurá, prázdniny!“
Jsem ale přesvědčená, že názor se
u mnohých změnil. Když jsme naposledy opouštěli třídu, očekávali
jsme čtrnáctidenní volno a odpočinek. Bohužel karanténa se protáhla
a idylické volno bylo tatam. Záhy
nám začaly chodit úkoly a nám
nezbývalo než si zařídit „školu doma“. Byl nastolen režim samostudia, který, tak jako vše, má svá pro i
proti. Předpokládám, že se o nich
nemusím dlouze rozepisovat. Každopádně nespornou výhodou je, že
si můžeme čas zorganizovat sami
podle vlastních potřeb.
Největší nevýhodou potom shledávám fakt, že jsme odkázáni především na svou práci a veškeré
informace si musíme obstarávat
sami, což není nejsnazší. Osobně
zastávám názor, že frontální výuka
je efektivnější a (ač bych nevěřila,
že to někdy řeknu): „Ráda bych se
vrátila zpět do školy.“ Skutečně,
mohlo by se zdát, že teď mají studenti moře času, ale není tomu tak.
Máme mnoho práce a visí nad námi
ten největší úkol - se vší tou prací
se popasovat a zvládnout ji. Samozřejmě naši vyučující jsou nám
pevnou oporou, za což jsem vděč-

ná. Jsme s nimi ve spojení prostřednictvím mnoha komunikačních
prostředků, ať už se jedná o emaily, známkový systém či Microsoft Teams. Právě díky tomuto
programu se nám naskýtá možnost
účastnit se výuky na dálku. Na online hodinách se s námi učitelé vždy
předem domlouvají a obvykle je
stanovují do doby, kdy by probíhala běžná výuka. Participace není
povinná, ale většina studentů online výuku vítá a ochotně se zapojuje. Důkazem toho jsou slova jedné
mé spolužačky: „Jsem ráda, že
s námi kantoři látku procvičují. Dost
mi to pomáhá.“ Setkávám se ovšem
i s odlišnými názory: „Online hodiny
pro mne smysl nemají, jelikož mám
ve špatném stavu techniku, zpožďuje se mi zvuk a seká obraz. Nic
z toho potom nemám,“ uvedl jiný
spolužák. A právě toto je jádro
velkého
problému.
Žáci
s omezenou možností přístupu k
internetu mají nyní velice ztíženou
práci.
A jak je to s hodnocením? Samozřejmě i v nouzovém stavu je potřeba provádět klasifikaci, takže pro
nás učitelé připravují online písemky, popřípadě známkují odevzdané
práce založené na individuálním
studiu.
Jak se bude situace vyvíjet dále,
zda bude vysvědčení nebo zda se
vrátíme do lavic, zatím není zcela
jasné, nicméně s pílí, optimismem a
především trpělivostí - protože ta,
jak známo, nosí růže - brzy zdoláme všechny nástrahy.
Karolína Schejbalová,
Gymnázium Lovosice

Až se vrátíme do školy, určitě vše
společně doženeme.
Všichni jsme si uvědomili, že základem je komunikace, a více než známkování je mnohem větším přínosem
poskytování maximální podpory
schopností žáků a konkrétní slovní
podpora rozvoje vědomostí a dovedností.
ZŠ A. Baráka Lovosice

1. ZŠ pomohla a děkuje nemocnici v Litoměřicích
Intenzivně sledujeme vývoj situace v našem okrese Litoměřice ohledně nákazy
koronavirem. Někteří z nás by v tomto čase rádi pomohli, ale třeba neumí šít,
nejsou zdravotníky nebo nemají takovou fyzičku, aby chodili druhým nakupovat
nebo je opečovávat. Proto jsme se rozhodli, že alespoň finančně přispějeme
částkou, kterou nám situace dovoluje, nemocnici v Litoměřicích, protože „kdo
rychle dává, dvakrát dává“. Vyhlásili jsme dobrovolnou sbírku mezi zaměstnanci,
rodiči a přáteli naší školy na zakoupení plicního ventilátoru a během dvou týdnů jsme vybrali a poslali částku ve výši 100 000,-Kč na účet nemocnice v Litoměřicích. Všem, kteří přispěli, touto cestou děkujeme. Také bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům nemocnice v Litoměřicích za jejich práci, obzvlášť
v těchto nelehkých dnech. V souvislosti s tímto citujeme Jana Ámose Komenského: „Neslibuj, že vykonáš, ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.
Ach, kéž bych více mohl, než bych chtěl.“
M. Králíčková, ZŠ Sady pionýrů
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Rozhovor

Na Open Mike tentokrát dorazili Cobblestone z Mostu
Další kapelou, která si přijela zahrát na Open Mike až z Mostu, byla bluegrassová formace Cobblestone. Po hudbou naplněném večeru
poskytl Lovosickému dnešku rozhovor kapelník Jiří Tycler.

Jak jste přišli ke svému názvu?
Nemýlím-li se, tak znamená kočičí
hlava - tedy dlažební kostka.
Správně. Cobblestone znamená
dlažební kostka, ale je to i název mé
oblíbené hospody v irském Dublinu.
Tam se dějí opravdu parádní věci.
Hraje se převážně irská tradiční muzika. Ty hudební sessiony jsou tam
spontánní, sejde se třeba i deset
muzikantů s různými nástroji - dudy,
banja, mandolíny, kytary a dominantní housle (třeba i pět houslistů) a já
to můžu poslouchat hodiny. Ale hraje
se i Old Time a taky bluegrass. Proto,
když jsme vymýšleli název kapely,
okamžitě jsem si vzpomněl na místo,
kde mi je tak dobře, tak jsem navrhl
Cobblestone a ono to "prošlo".
Byl to váš první koncert v Lovosicích nebo jste již hráli třeba na
festivalu Hašmar?
Samostatný koncert v Lovosicích to
byl první, ale hráli jsme už dvakrát na
Hašmaru a rádi si zas zahrajeme. Já
mám Lovosice rád, chodil jsem tu na
gympl a i po spoustě let rád vzpomínám.
Jakou muziku máte rádi a posloucháte kromě bluegrassu? Zaznamenala jsem ve vašem repertoáru
písně Boba Dylana.
Jasně, posloucháme takřka všechno.
Bob Dylan je vůbec "nadžánrovej".
Máme rádi i rockovou muziku, já
jsem vysazený na kapely 60. a 70. let
(Uriah Heep, Deep Purple atd.), kluci
jsou mladší, tak to mají malinko
"posunutý", ale v podstatě máme
rádi stejnou muziku - blues, folk,
folkrock. Asi jen ten popík nemá u
nás moc šanci, ale nic proti němu.

máte třeba nějaké CD, které by si
posluchači mohli pořídit? Případně
o něm uvažujete?
V této sestavě hrajeme asi dva roky.
Dost dlouho trvalo, než se to ustálilo
a problém byl najít dobrého basáka.
Naší kapelou jich prošlo asi pět. Pak
nám bývalý banjista přivedl Čendu
Hlavatého a bylo to. Ironií osudu je
fakt, že jsme onoho banjistu záhy
vyhodili a zlanařili "dnešního" Jirku
Vaňka, tak to prostě v kapelách chodí. Hlavní je, že fungujeme nejen
muzikantsky, ale i lidsky a to je taky
moc důležité. O CD zatím neuvažujeme a ani nemáme zatím žádnou
nabídku.

Podle čeho nebo kdo rozhoduje o
výběru repertoáru? Píšete si případně i vlastní texty?
Výběr repertoáru přímo souvisí
právě s předešlou otázkou. Kdo se
trochu orientuje v současném bluegrassu, asi si všiml několika skladeb,
které jsme převzali od kapely Infamous Stringdusters. Oni právě čerpají
i z jiných žánrů a hlavně z rocku, a to
se nám líbí. Takže jste mohli od nás
slyšet i cover Just Like Heaven, což je
původní věc od kapely The Cure.

Kde vás mohou lidé slyšet?
Tak to je trochu problém. Těch
hraní na letošní rok je zatím jen pár festivaly v Rychnově, Budově a ve
Stradonicích, ale ví jen Bůh, co vlastně letos bude. Taky bychom rádi
opět na Hašmar. Jinak s tou prezentací jsme trochu na štíru, nemáme
webové stránky apod. Potřebovali
bychom nějakého schopného manažera, jsme v tomto směru trochu líní.
Máme však pár videí na YouTube z
BG Party Mlékojedy 2019. (rys, foto rys)

Samozřejmě milujeme ten nádherný
tradiční bluegrass a skladby jako
třeba Big Spike Hammer apod., které
také hrajeme.
Písně vybíráme demokraticky, většinou něco objeví náš kytarista Rosťa
Kuna, pošle nám to po WhatsAppu a
my to posoudíme. Vždy to ale projde, Rosťa má cit a ví, co nám bude
sedět. Dokonce složil i instrumentální
skladbu Dogy na flámu, kterou jsme

dnes hráli, a další jeho věc už zkoušíme. Je ale pravda, že pár skladeb,
které nám nesedly, jsme vyřadili a
jsou to věci hlavně ze začátků našeho
hraní, kdy jsme neměli moc co hrát a
čas to prostě vyřešil a vytřídil. Texty
píšu někdy já, jindy nám napíše něco
náš kámoš Pepa Kemr a pár písní je v
angličtině.

Jak dlouho společně hrajete a

MO STP Lovosice na rok 2020 nabízí:
24. - 30. 5. Luhačovice

Pobyt v hotelu, 2x vstup do bazénu, ubytování, plná penze, doprava. 7000,-

20. - 27. 6. Přehrada Pastviny

Pobyt v penzionu, ubytování, plná penze, doprava. 6 000,-

12. - 19. 9. Rokytnice nad Jizerou

Pobyt v hotelu, volný vstup do bazénu, ubytování, plná penze, doprava.
5 500,-

Srpen 2020 - Domažlice

Návštěva Chodských slavností, doprava, termín bude upřesněn. 400,-

Září 2020 - České Budějovice

Návštěva výstavy Země živitelka, doprava, termín bude upřesněn. 400,-
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Manželé Chládkovi oslavili 70 let společného života

Zdeňka Chládková a Antonín Chládek společně oslavili 23. dubna 2020 platinovou svatbu, což je neuvěřitelných 70 let společného života. „Maminka
s tatínkem se brali v kostele ve Velemíně, mamka pochází z Března, tatínek z Vchynic. Taťka celý život pracoval jako údržbář v tehdejších Severočeských
chemických závodech v Lovosicích, maminka jako školnice na tehdejší 4. ZDŠ. Velmi často jezdila jako vychovatelka s dětmi do školy v přírodě,“ sdělila dcera Jana Chládková. Její rodiče vychovali tři děti, dvě dcery a syna. Mají celkem tři vnoučata a dvě pravnoučata.
(tuc, foto archiv rodiny)

• • • V městské knihovně v době pandemie nezahálejí • • •
Nucené zavření knihovny nás nejprve nepříjemně zaskočilo, ale potom jsme si řekly, že čas využijeme k tomu,
na co při běžném provozu moc času nezbývá.

S elánem jsme se proto vrhly na
„omlazení“ knižního fondu. Začaly
jsme vyřazováním duplikátů, multiplikátů a zastaralé literatury ze skladu. Tím se uvolnilo místo a mohly
jsme do skladu převést starší, již
příliš nečtené, ale stále potřebné
knihy z výpůjčních oddělení. Uvolnit
místo pro novinky v beletrii, naučném i dětském oddělení bylo opravdu již třeba. Když se v říjnu 2014
knihovna přestěhovala do nové budovy, zdálo se, že místa je dost,
takže nás nějakou dobu nic nenutilo
vyřazovat ve velkém. Licence knihovního programu Tritius, kterou vlastníme, je do 50.000 svazků knih, nyní
se blížíme k 44.000 svazků a když
uvážíme, že každý rok se nakoupí
okolo 1300 novinek… Prostě nyní už
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je třeba se držet nepsané knihovnické zásady „kolik ročně nakoupíš,
tolik vyřaď“.
Co nás však začalo nejvíce prostorově zatěžovat, jsou knižní dary.
Samozřejmě je vítáme, ale je třeba
s nimi pracovat. Takže začala mravenčí práce s darovanými knihami,
každou knihu z té spousty krabic
vzaly knihovnice do ruky, zkontrolovaly, zda ji máme ve fondu a jestli ji
potřebujeme – tady vznikalo rozčlenění, buď zapsat do fondu hned a
nebo zařadit do rezervního katalogu
darů. Pokud jsme zjistily, že kniha ve
fondu je, následovala kontrola, jestli
není třeba vyměnit ji za naši opotřebenou. A nakonec – ty knihy, které
opravdu nevyužijeme, a též vyřazené
knihy (pokud o ně neprojeví zájem

další knihovny, kterým je dle knihovního zákona napřed nabízíme) rozdáme dál.
Naši čtenáři i další návštěvníci Pfannschmidtovy vily už vědí, že vybrat si
knihy mohou ve vestibulu knihovny
nebo venku před hlavním vchodem.
Plánujeme i knihobudky, nelíbila by
se vám jedna třeba v té nové krásné
autobusové zastávce kousek od
knihovny? O našem velkém průběru
knih se dozvěděla speciální pedagožka z litoměřické vazební věznice a požádala nás o knihy pro jejich
klienty, v čemž jim rády vyhovíme.
Když už s knihami na regálech hýbeme, tak samozřejmě regály čistíme.
A nesmím zapomenout ani na přebalování ohmataných knih - prostě
chceme, aby se našim čtenářům, až

k nám zase přijdou, v knihovně líbilo!
Po celou dobu se nakupují a katalogizují knižní novinky. Dále bylo třeba
přesunout akce, které se nemohly
uskutečnit, na jiné termíny, podzimní
a zimní. Plánují se i akce na příští rok.
Takže milí návštěvníci nepřijdete ani
o oblíbené hovory s osobnostmi
(profesor Vladimír Beneš), ani o hojně navštěvované cestopisné besedy
(Nový Zéland, Argentina a Brazílie),
přednášky, autorská čtení, koncerty,
výstavy a další akce.
Jak vidíte, knihovnice se v době
„koronakrize“ opravdu nenudí, ale
stejně už se moc těšíme na naše
čtenáře a další návštěvníky, bez nich
je knihovna sice víc uklizená, ale
tichá a smutná.
Zdeňka Černá, vedoucí knihovny
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Centrálka: Jídla pro seniory a nový výdejový pult
Výdej jídel v době omezení
Centrální školní jídelna (CŠJ) Lovosice v době
nouzového stavu dále zajišťuje jídla pro klienty
pečovatelské služby. Vzhledem k mimořádné situaci musela přijmout nouzová opatření, která
schvalovala Krajská hygienická stanice (KHS) Ústeckého kraje a projednána byla s ředitelem Sociálních služeb města Lovosice (SSML) Pawlem Szymańskim. Vydávání stravy do nádob donesených
strávníkem se z důvodu možné kontaminace virem
SARS-CoV-2 důrazně nedoporučuje - viz doporučení MZČR, SZÚ.
KHS důrazně doporučuje po dobu vyhlášení
mimořádné situace v souvislosti s celosvětovým
výskytem pandemie COVID-19 omezit prodej
nebalených potravin a výdej pokrmů do spotřebitelem přinesených vlastních obalů a nádob a tyto
potraviny balit pouze do nových, nepoužitých
obalů. To ovšem značně komplikuje práci jak personálu kuchyně, tak SSML. Samozřejmostí bylo již
na počátku proškolení pracovnic, seznámení
s možnými riziky a doporučením pro provozovatele potravinářských podniků. Pověření zaměstnanci
CŠJ Lovosice při manipulaci s potravinami používají osobní ochranné pomůcky (pracovní oděv,
jednorázové rukavice, jednorázové zástěry, roušky
nebo jiné ochrany dýchacích cest). Ochranné prostředky zajišťuje a jejich používání kontroluje provozovatel.
Vzhledem k situaci bylo rovněž přistoupeno ke
změnám v organizaci práce, a tudíž se v uvedeném období vaří pouze jedno jídlo bez možnosti
výběru. CŠJ okamžitě přistoupila k prověření dalších možností výdeje. Jednorázové obaly – menu
boxy a termo misky s víčkem pro přepravu jídla se
však opakovaně neosvědčily pro přepravu většího
množství vydávaných jídel. Docházelo k vylití tekutin a stížnostem klientů. Byli proto osloveni prodejci jednorázových obalů (zatavovacích misek na
jídlo) Ecofol, Baltech, Packservis i Technologywest. Výsledek poptávky je bohužel tristní - výrobek je aktuálně vyprodán kvůli velkému zájmu
restaurací a podobných provozoven. Nové se mají
naskladnit za 14 – 21 dní. Dodávka bude možná
pouze na pořadník. Situace je tedy řešena tak, že
přepravky s jídlonosiči po převzetí od klientů pečovatelské terénní služby se budou stahovat do
určené místnosti pečovatelského domu a tam se
provede jejich dezinfekce. Auto přepravní služby

bude každý den po ukončení provozu dezinfikováno. Určený zaměstnanec musí při manipulaci používat osobní ochranné pomůcky (gumové rukavice,
rouška). Ochranné prostředky zajišťuje a jejich
používání kontroluje provozovatel – SSML. Čisté a
dezinfikované přepravky s jídlonosiči se druhý den
ráno do 7:30 hodin dodají do CŠJ Lovosice. Tento
dozajista komplikovaný postup je ovšem vyžadován KHS, a je proto potřeba se jím řídit.
Nový výdejový pult
Vzhledem k tomu, že velmi pravděpodobně nebudou naplněny rozpočtové příjmy dle schváleného rozpočtu pro rok 2020, je nutné omezit realizaci některých plánovaných akcí. I proto máme velkou radost z dokončení výdejového pultu (viz
foto), který bude sloužit pro pohodlí externích

Senioři se zapojili do studie kolektivní imunity
Senioři z Domova s pečovatelskou službou v
Lovosicích pečlivě sledují aktuální události týkající
se pandemie. Na základě získaných informací z
médií se rozhodli zapojit do studie hodnotící
přítomnost protilátek proti novému koronaviru.
Vzorek krve poskytl i František Nedvěd, který se
zúčastnil celorepublikové studie, kterou spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 23. dubna
2020. Má zjistit úroveň kolektivní imunity v české
populaci vůči onemocnění způsobené COVID-19.
Na odběrné místo v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se vydal v předepsanou dobu pro osoby
starší 60 let. Ačkoliv pro ně byla vyhrazena doba
mezi osmou a desátou hodinou, přes enormní
zájem veřejnosti z blízkého okolí se dostal na
řadu až po dlouhých třech hodinách. Přesto nelituje času během čekání, neboť to považuje za
velmi důležité v této nelehké době koronavirové
krize. Pochvaluje si organizační zabezpečení akce,
kdy účastníci dodržovali stanovené podmínky,
především rozestupy mezi jednotlivci v řadě.
Samotné testování proběhlo formou rychlotestu.
Byla mu odebrána kapilární krev z prstu tak, jako
když se například stanovuje glykémie. Rychlotest
stanovil hladinu protilátek proti viru SARS-CoV-2.
Výsledek se dozvěděl po pár minutách od zahájení testu. Byl negativní, což znamená, že nemusí nic horních cest dýchacích na prokázání přítompodstupovat stěr biologického materiálu ze sliz- nosti viru pomocí PCR testu.
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strávníků, jež si v budoucnu budou chodit pro
jídlo do jídlonosičů a pomohou tím odlehčit horní
provoz při obsluze školáků. Toto vylepšení jistě
ocení maminky s kočárky či důchodci, kteří již
nebudou muset chodit do patra, ale budou obslouženi z boku budovy v přízemí. Pult začne fungovat, hned jak se uvolní nouzová opatření, nejprve pro majitele čipů. Po osazení dotykovým displejem k záznamům o objednávkách, digestoří a
zejména potřebným softwarem bude prostor zkolaudován.
V nabídce se chystají tři možnosti odběru, dva na
čip a jeden za hotové. Ovšem jen praxe ukáže,
který bude optimální jak z provozního, hygienického i organizačního pohledu. Další možné rozšíření
se tak bude plánovat až po odzkoušení a zaběhnutí provozu. Jana Dreieckerová, ředitelka CŠJ, foto rys

Keltský telegraf
se letos nekonal
Letos začalo astronomické jaro v pátek 20. března ve 4:50 ráno. V minulých deseti letech každou
první jarní sobotu tisíce lidí vítali na mnoha kopcích naší vlasti jeho příchod. Dělo se tak v minulých letech i v Českém středohoří. V sobotu 21.
března jsme měli v plánu po jedenácté vysílat
poselství světla a společně se tak propojit silnou
myšlenkou naděje, tak, jak to po celé věky činili
naši předci. Den se stává delším noci, světla je více
než tmy! Vždy večer v první jarní sobotu se lidé
vydávali na vrcholy významných kopců a navzájem se spojovali pomocí světelného signálu, který
se vysílá z jednoho stanoviště na druhé po dohodnutých trasách napříč krajinou. Letos se měl
konat v sobotu 21. března už 11. ročník telegrafu,
ale bohužel se kvůli koronaviru nekonal. Díky
výzkumům, které zde již před lety dělal čestný
občan Lovosic Vladimír Salač, my v Lovosicích
víme, že máme pod nohama keltskou neopevněnou sídlištní aglomeraci, a tak jsme mnozí vzali
toto vítání jara za své. Pan doktor Salač je také
hlavním autorem devítičlenného kolektivu knihy
Atlas pravěkých a raně středověkých hradišť v
Čechách, kterou vydal Archeologický ústav Akademii věd ČR v Praze. Budeme se tedy těšit na příští
jaro s touto obnovenou tradicí.
(hz)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Historie

Naši předkové na tom byli hůř - pandemie v historii Lovosic

Epidemie různých onemocnění postihují lidstvo
odpradávna. Ve středověku to byly tzv. morové
rány. Dokázaly téměř vylidnit tehdejší Evropu. Jako
mor se tehdy označovalo každé onemocnění,
které se rychle šířilo mezi lidmi a zabíjelo. Skutečný plicní a dýmějový mor, jehož původcem je
morový bacil Yersinia pestis, do této skupiny také
patřil. Dále to byly neštovice, tyfus a další infekční
nemoci, které tvořily dějiny. V českých zemích
proběhlo několik morových epidemií ve 14. století,
a pak ještě v 16. a 17. století. V Lovosicích je mor
zmiňován poprvé v roce 1315, další útoky moru
pak v letech 1542, 1671 a hlavně pak 1678-1680.
V Lovosicích byl zřízen zvláštní hřbitov na konci
Terezínské ulice, další morový hřbitov také v Oparně.

V Českém středohoří, severně od Lovosic, pod
vrchem Lovoš, v Oparenském údolí, se nalézá
možná jediný zachovaný morový kámen u nás
(viz foto). Pochází z roku 1680, jeho účelem bylo
uctít památku těch, kteří zemřeli při epidemii moru a kteří zde byli pochováni. Kámen byl původně
umístěn tam, kde se nalézal morový hřbitov v
Oparně, jenomže na tomto místě v průběhu věků
vzniklo pole, kterému morový kámen v roce 1898
musel uvolnit místo, a proto byl přestěhován na
jeho okraj, kousek od cesty na břehu potoka. Nemoc tehdy "řádila" po mnoho měsíců, smrt si
nevybírala, mladí, staří, chudí, bohatí... Proti moru
nebyla žádná ochrana, pouze víra v Boží pomoc...
Celkem u nás v Čechách v r. 1680 zemřelo přes
100 000 lidí...
Je tedy pochopitelné, že když epidemie konečně
ustala, tak byl na místě posledního odpočinku
zemřelých postaven pamětní kámen. Z něj vystupuje reliéf dvojitého, tzv. kardinálského (patriaršího) kříže, jehož svislou část ze dvou stran obklopuje, dnes již sotva patrný, následující text: „Denen
A. 1680 in der Pest gestorbenen und hier begrabenen wolle Gott gnädig seyn. Amen. renofirt A.
1832.“ Česky: „Těm roku 1680 na mor zemřelým a
zde pohřbeným budiž Bůh milostiv. Amen. Renovováno roku 1832."
Poslední velká epidemie, v letech 1711 až 1715, v
Čechách dokonce zkosila kolem 200 000 lidí, což
ve velkých městech snahu a ochotu k budování
kanalizací popohnalo, čehož vítaným následkem
bylo, že tato smrtelná choroba byla z Evropy nakonec vytlačena. V letech 1720 až 1721 se mor v
Evropě objevil naposledy, přivezla ho do Marseille

než milionu lidí. Epidemii cholery popisuje spisovatel Alois Jirásek v kronice U nás, kterou si můžete vypůjčit v knihovně. Choleru se nepodařilo
vymýtit, např. od roku 2015 řádí v Iráku a Alžírsku i
dalších zemích.

1920 - Španělská chřipka zabíjela víc než zákopy.
Záhy po skončení první světové války, mezi lety
1918 a 1920, se po celém světě rozšířila smrtelná
pandemie španělské chřipky, jež infikovala třetinu
tehdejší světové populace. Z 500 milionů lidí nakažených chřipkou v roce 1918 umíralo 10 až 20
procent, přičemž po prvních 25 týdnech zemřelo
až 25 milionů lidí. Celkový odhad počtu úmrtí v
důsledku této nákazy činí 20 až 50 milionů. Pro
srovnání – v 1. světové válce zahynulo 17 milionů
vojáků a civilistů. Na španělskou chřipku umírali ti
s nejsilnější imunitou, zejména mladí lidé ve věku
20 až 40 let. V Roudnici nad Labem se ve druhé
polovině října 1918 konalo až třicet pohřbů týdně,
více než čtyřnásobek obvyklého průměru. V Ústí
umřelo během několika říjnových dní přes sto
třicet lidí. O Lovosicích se informace nedochovaly.
Doufejme, že COVID-19 nebude mít tak závažný
průběh jako pandemie španělské chřipky. V současnosti je zdravotnictví na neskonale vyšší úrovni.
Podle odborníků ale není třeba propadat panice,
důležité je pečlivě dodržovat zásady osobní hygieny.

loď z Libanonu. Zuřil tenkrát převážně v západní
Evropě. Po bitvě u Lipska (napoleonské války) byl v Svět nezůstal ušetřen epidemií ani později. BěLovosicích lazaret pro vojáky, vypukla jakási ho- hem světových válek proběhlo několik epidemií
rečnatá choroba (možná jakýsi druh koronaviru?), skvrnitého tyfu. V Čechách to bylo například v
umíraly stovky lidí – i domácí obyvatelé.
terezínském ghettu na jaře 1945. K válečným epidemiím však patří také infekční žloutenka. Epide1820 - Cholera byla postrach 19. století. Vysky- mie a pandemie probíhají i nyní. Aktuální je napřítovala se na Lovosicku ale už během 30leté války, klad AIDS, který decimuje zejména Afriku. Mnoho
kdy Čížkovice naprosto zdecimovala a ty na krátký nakažených virem HIV je také v Asii a přibývají
čas zůstaly bez osídlení. Infekční průjmové one- nové případy v Americe a v Rusku. Západní a
mocnění cholera se podobně jako mor během střední Evropa příliš postiženy nejsou.
lidských věků opakovaně vracelo a jeho nákaza
tak zasáhla světovou populaci hned několikrát. Na Proč některé nemoci způsobují epidemie a panLibochovicku v roce 1832 zemřelo 287 dospělých demie a jiné se chovají "slušně"? Příčina "úspěchu"
a 52 dítek. Za nejvražednější ze sedmi největších určité nemoci spočívá v jakémsi momentu překvapandemií cholery bývá obvykle považována třetí, pení a v její schopnosti rychle se šířit z člověka na
která vypukla v polovině 19. století a trvala od člověka. Překvapený bývá systém obranyschoproku 1852 do roku 1860. V roce 1856 řádila v nosti jedince, který nemá včas vytvořit protilátky.
Lovosicích a Siřejovich, zahynulo 15 osob. Další Nemoc se pak u něho rozvine a stihne se z nakaoběti byly v Třebenicích. Stejně jako první (dato- žené osoby přenést na další dříve, než je v orgavaná do let 1816 až 1826) a druhá pandemie (z let nismu zlikvidována. Proto je nutno dodržovat
1828 až 1851) se i třetí rozšířila do světa z Asie. preventivní nařízení a hlavně nosit roušky.
(hz, foto archiv)
Během osmi let svého trvání si vyžádala životy více

Československá vlajka oslavila stoleté výročí

V posledních letech slaví Evropa
jedno významné staleté výročí za
druhým. Ať už výročí konce první
světové války nebo zakládání nových státních útvarů. Státotvorné
procesy v poválečných letech s sebou přináší také mnohá výročí pro
evropskou vexilologickou komunitu.
Ve Finsku či Estonsku oslavili sté
výročí zavedení své vlajky v roce
2018, Polsko a Irsko v roce 2019 a
nyní, na prahu nového desetiletí,
jsme na řadě my.
Sté výročí zavedení československé
vlajky spadá na 30. března 2020, a
jelikož je úkolem České vexilologické společnosti (ČVS) prohlubovat a
podporovat šíření znalostí o vlajkách
a praporech, je pro nás toto výročí
obzvláště důležité. Proto jsme připravili několik možností, jak tuto
významnou událost zviditelnit. Ve
spolupráci s Českou poštou jsme
nechali vyrobit poštovní aršík upozorňující na sté výročí vlajky. Zakoupením známek si můžete nejen při-

květen 2020

oblasti nekončí. Pokračujeme v naplňování našeho vzdělávacího poslání také přípravou sborníku Sto let
československé vlajky, který bude
shrnutím článků na toto téma. Naši
členové se dále podílí na přípravě
různých mediálních připomínek
(televizních a rozhlasových pořadů
či článků v tisku). A nakonec naše
aktivity završí sedmý Český národní
vexilologický kongres ve FrýdkuMístku na téma „100 let české vlajky
- 100 let Jiřího Loudy“, kde, jak doufáme, se s mnohými z vás potkáme.
Naše aktivity spojené s výročím
jsme vám, našim členům i jiným
čtenářům, nyní nastínili. Ale snahy o
připomenutí sta let naší vlajky nemohou skončit pouze u činnosti
společnosti. Je na každém z nás,
abychom nevexilologické veřejnosti
připomínali tento významný den
minimálně tím, že 30. března vyvěsípomenout toto jubileum, ale také me vlajku s klínem. A věříme, že to
podpořit činnost naší společnosti.
není pro nikoho z nás otravou, nýTím však aktivity společnosti v této brž potěšením.
Výbor ČVS
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Jednotky

Práce Městské policie Lovosice v době nouzového stavu

Nejdříve mi dovolte, abych poděkoval občanům, že ve velké většině
dodržují opatření, která jsou přijímána týmem odborníků s cílem chránit
naše zdraví a životy. Pro všechny je
tato situace nová, poučná a musíme
koronavirus respektovat.
Prostřednictvím městského úřadu a
Krajského úřadu Ústeckého kraje
jsme byli vybaveni ochrannými prostředky – respirátory, rouškami, rukavicemi, brýlemi, dezinfekčními prostředky. Jsme pravidelně informováni
o jednání Krizového štábu města
Lovosice, ze kterého pro nás vyplývají
úkoly. Při naší pracovní činnosti také
rozdáváme ochranné roušky občanům, kteří tento ochranný prostředek
z různých důvodů nemají a mají zájem ho užívat. Městská policie Lovosice i v tomto období musí plnit
standardní úkoly, které jsou nám
dány zákony. Při dohledu na dodržování nařízení vlády nebo mimořádných opatření ministerstva zdravot- vnitra, používat zdravý selský rozum. souvisejících s koronavirem, spočívanictví se snažíme, jak řekl ministr Při porušení nařízení nebo opatření jícím zejména v nenošení roušek, se

snažíme o domluvu a vysvětlování,
apelujeme na ochranu nás všech.
V některých případech, zejména při
opakovaném porušování opatření,
jsme byli nuceni protiprávní jednání
zadokumentovat a oznámit správnímu orgánu. I v tomto období řešíme
krádeže, psí útěkáře, rušení nočního
klidu, ukládání odpadu mimo vyhrazená místa, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky v dopravě,
proti občanskému soužití aj.
Z bezpečnostních důvodů bychom
přivítali konkrétní informace o pozitivně testovaných občanech. Pokud
tuto informaci nemáme, nemůžeme
dohlížet na dodržování karantény,
nemůžeme při námi prováděných
úkonech použít zvýšenou ochranu
např. v podobě respirátorů a tím
chránit z hlediska možné další nákazy
sebe a další občany. Ještě jednou
děkujeme občanům za zodpovědný
přístup k opatřením a za městskou
policii přeji nám všem pevné zdraví.
Jaroslav Janovský, ředitel MP Lovosice

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany HZS Ústeckého kraje PS Lovosice na území ORP Lovosice
(období od 01. 03. do 22. 04. 2020)

Dne 02. 03. v 08:00 byla jednotka HZS ze stanice Lovosice povolána společně
s HZSP Lovochemie k požáru pneumatiky kamionu na parkovišti nákladní
vrátnice u Lovochemie a.s. Na místě byli jako první hasiči z Lovochemie, kteří
pomocí vysokotlakého proudu ochladili disk zadního kola návěsu. Díky včasnému zpozorování požáru řidičem a zásahu hasičů shořely jen plasty na kole
návěsu.
Dne 02. 03. ve 22:58 vyjela jednotka k úniku vody v bytě bytového domu do
ul. Sady pionýrů v Lovosicích. Majitelka se sníženou pohyblivostí se před
příjezdem HZS snažila vodu uzavřít, ale nepovedlo se jí to. Jednotka provedla
uzavření hlavního přívodu vody do bytu, který se nacházel na WC v technické
šachtě, protože uzávěr k WC byl nefunkční. Majitelce bylo předáno telefonní
číslo na opraváře a byla seznámena se situací.
Dne 09. 03. ve 20:23 byly jednotky HZS Lovosice a Litoměřice, SDHO Litoměřice a Třebenice vyslány k požáru haly v areálu firmy FCC odpady v Prosmykách. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár plastového odpadu v hale třídírny odpadu. Jednotky ukončily zásah kolem 22.
hodiny, kdy velitel zásahu předal místo události zástupcům firmy.

změřili koncentrace plynu CO2 i O2 a bylo zjištěno, že je podlimitní koncentrace kyslíku, místo 21 % jen 19, a zároveň byla naměřena vysoká koncentrace zemního plynu. Prostor byl odvětrán a pacientka snesena do přistavené
sanity ZZS. Hasiči uzavřeli HUP do bytu s doporučili bratru majitelky provést
revizi plynového kotle.
Dne 28. 03. v 16:57 byl ohlášen požár chalupy v k.ú. Čížkovice. Operační
středisko vyslalo na místo hasiče HZS Ústeckého kraje ze stanice Lovosice a
SDHO Čížkovice a Třebenice. Po příjezdu první jednotky bylo na místě zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení zahradního odpadu. Pálení probíhalo
pod dozorem majitele na ohraničeném ohništi. Velitel zásahu doporučil
majiteli ohlašovat pálení přes webové stránky paleni.izscr.cz.
Dne 05. 04. v 06:56 byla JPO Lovosice vyslána do ulice Nerudova v Lovosicích
k výpomoci ZZS při transportu nadměrného pacienta z rodinného domu do
vozidla ZZS. Po příjezdu na místo události byla pacientka v důchodovém
věku již položena na transportní plachtu ZZS. Hasiči spolu se zdravotníky
přenesli pacientku do vozidla ZZS, která ji odvezla do zdravotnického zařízení.

Dne 07. 04. ve 14:10 vyjeli hasiči ze stanice HZS ČR Lovosice a SDHO Brozany
n. O., Čížkovice, Třebenice a Terezín, na požár odpadu na skládce SONO v
Želechovicích. Jednotky prováděly hašení pomocí 1 proudu „C“, dále spolupracovaly s provozovatelem skládky a zajištěným nakladačem, který prováděl
rozhrabávání nahromaděného hořícího odpadu. Přes noc kontrolovala místo
požáru JSDH Čížkovice, která zůstala na místě do ranních hodin, kdy nebyly
Dne 11. 03. ve 14:04 byla na operační středisko HZS Ústeckého kraje ohláše- již patrné stopy po požáru.
na dopravní nehoda dvou osobních automobilů na silnici č. 2587 na křižovatce Medvědice - Kocourov. Jednalo se o nehodu osobního automobilu 16. 04. v 19:18 byl na KOPIS HZS Ústeckého kraje ohlášen únik ropných proMercedes A s řidičem a spolujezdkyní, která si stěžovala na bolest v kyčli. V duktů na komunikaci v obci Radovesice. Po příjezdu jednotky na místo udádruhém autě Ford Fiesta byl řidič bez zranění a spolujezdkyně, která byla v losti se zjistilo, že se jedná o únik motorového oleje v množství cca 4 litry ze
šoku a čekala v přistaveném autě. Zraněné spolujezdkyni z Mercedesu nasa- stojícího vozidla s proraženou motorovou vanou. Hasiči odtlačili vozidlo
dili hasiči krční límec a pomocí vyprošťovacího zařízení vytvořili prostor pro mimo vozovku a provedli zasypání uniklého oleje pomocí sorbinu.
vyproštění z vozidla. Po vyproštění zraněné osoby z auta pomocí páteřové
desky byla transportována do sanity ZZS. Kromě vyproštění zraněné z auto- V noci 18. 04. ve 22:38 vyjely jednotky HZS ČR stanice Lovosice a Litoměřice
mobilu provedli hasiči zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem a a SDHO Třebenice k požáru chatky v Lovosicích v zahrádkářské kolonii u
Lovochemie. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár
provedli protipožární opatření.
dvou zahradních chatek, jedna dohořívala a druhá byla z většiny zachvácena
Dne 21. 03. v 11:50 byla JPO HZS Lovosice vyslána k otevření bytu v Libocho- požárem. Hasební zásah byl směrován na uhašení zčásti hořící chatky a na
vicích, ul. Kosmonautů. Po příjezdu jednotky HZS byla již na místě zásahu ochranu okolí tak, aby se zabránilo rozšíření požáru na další chatky. Zároveň
přítomna Policie ČR. Ta hasičům předala informaci, že majitel už druhý den byl proveden průzkum zaměřený na přítomnost osob zasažených požárem nevychází, nekomunikuje a měl by být doma. Na výzvu otevření nereagoval. žádné osoby nebyly nalezeny.
Hasiči balkonovým oknem v druhém patře viděli ležet majitele na zemi. Na
bouchání nereagoval žádným pohybem, ani hlasovou odezvou. Na nohou 19. 04. ve 22:14 vyjela jednotka k otevření bytu ve třetím patře domu v ul.
byly již vidět posmrtné skvrny. Hasiči vnikli do bytu dveřmi a za účasti hlídky Sady pionýrů, ze kterého se ozývalo volání o pomoc. V době příjezdu na
Policie ČR bylo zjištěno, že pan majitel je již mrtvý delší dobu, jelikož měl místo události byla na místě PČR a ZZS. Nejednalo se o zásah s podezřením
posmrtné skvrny na celém těle. Událost si převzala policie a hasiči se vrátili na COVID-19. Hasiči provedli odvrtání dvou zámků u vstupních dveří a do
bytu vstoupili v ochranných pomůckách. Po otevření bytu dovnitř vstoupila
zpět na základnu.
ZZS a PČR, na zemi za dveřmi ležel majitel. Hasiči pomohli ZZS s transportem
Dne 27. 03. ve 20:09 byla jednotka vyslána k úniku plynu v bytě v Lovosicích, do sanity. Po ukončení zásahu byla provedena dezinfekce použitých techniculice Labská. Po příjezdu na místě události byla přítomna ZZS a Městská kých prostředků a osobních ochranných prostředků.
Lukáš Balaštík, velitel stanice
policie Lovosice. V bytě byla paní, která vykazovala známky otravy. Hasiči
Dne 10. 03. v 19:20 vyjela JPO HZS Lovosice na pomoc ZZS s transportem
nadměrné pacientky ze 7. NP do ul. Palackého v Lovosicích. Po příjezdu hasičů na místo události zde byla již posádka ZZS, která prováděla resuscitaci
pacientky. Hasiči se se zdravotníky střídali u resuscitace pacientky, ta však
bohužel nebyla úspěšná a lékař ji prohlásil za mrtvou.
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Budování muzeální expozice stále pokračuje

V souvislosti z chystanými expozicePo poradě týkající se odborných
mi, které mají mapovat nejstarší
textů k historickým údobím zvěčněpamátky na osídlení naší oblasti ve
ných na panelech se projednávalo
sklepeních Pfannschmidtovy vily pod
propojení klasického vystavení exponázvem Odkrytá tajemství našich
nátů s interaktivními prvky. Měli jsme
předků, jsme již na stránkách Lovomožnost nahlédnout i do dílen, kde
sického dneška informovali v loňmnohdy střípek po střípku dávají
ském roce. Tentokrát se realizační
dohromady jedinečné nálezy našeho
skupina setkala v Mostě s archeoloregionu. Zde je ta práce, která začíná
objevem, pokračuje vyzvednutím z
gy. Pánové Marek Půlpán, který příhlubin země a končí na pracovním
mo pracoval na vyzvednutí nálezu v
stole s konzervačními roztoky, lepidly
areálu Aoyama v r. 2012 i knížecího
vozu v r. 2018, a Jan Blažek, jenž se
atp. Pochopitelně se ale využívají i
specializuje na identifikaci archeolomoderní technologie. Běžnou je
uhlíková metoda, rentgen, scan, výzgických nalezišť, nás přivítali na svém
kumy spojené s dalšími odvětvími
pracovišti v Ústavu archeologické
například antropologií či dendrologií.
památkové péče severozápadních
Na chodbách jsou ve vitrínách a
Čech. Oba jsou velcí nadšenci a již od
boxech složeny předměty staré tisíce
počátku měli zájem o vytvoření exlet (ty na obrázcích jsou všechny z
pozice v Lovosicích. Jako odborníci
Lovosic). Ve zdejším depozitu jsou
zdůrazňují obrovský význam lovosicskryty jedinečné poklady, které byké oblasti a přilehlého území jako
jedinečného v českém i v evropském odborem majetku a investic zastou- tem panem Tomáškem tvoří pánové chom mohli za pár let vidět v naší
expozici.
(rys, foto rys, ÚAPPSZČ)
kontextu. Spolu s panem starostou, peným paní Dvořákovou a architek- základ pracovní skupiny.
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Pestrá činnost spolku Úsměv=Zdraví pokračuje i v době koronavirové

„Letošní rok jsme opět v plném
nasazení již od ledna,“ je spokojena
s činností členek a členů spolku
předsedkyně Libuše Žamberská.
Mezi zajímavé akce patřila návštěva
Mosteckého divadla, keramika pro
dospělé, pocitové kreslení (mandaly),
relaxace, zdravotní cvičení… Celý
únor se opět plavalo pro zdraví v
akci „Přeplav svůj La Manche“. Probíhaly semináře Jóga a fascie a Pásy na
srovnání držení těla. Spolek se snaží
připravit program zajímavý a každý
má možnost si z nabídky vybrat, co
je pro něj vhodné. Velmi oblíbené
jsou lázeňské pobyty (v lednu Lázně
- Mšené, v únoru v Sezimově Ústí
s bazénem, ten bude příští rok znova). Zpěvák Pepa Fousek přišel
všechny pobavit 3. března do Centra
kultury Lovoš. I na další období byly
připraveny pěkné akce, ale všechno
zhatila pandemie koronaviru. Činnost spolku ale pokračuje ve formě
nezištné pomoci druhým.
Úsměv=Zdraví šije roušky, členky si
pomáhají po telefonu. Marie Karfíko-

vá se postarala o Bílinku, Vchynice,
Velemín, prodavačky v Lovosicích a
nemocnici v Litoměřicích, Líba Kynkalová šila roušky pro sousedy a
přátele v okolí, a dokonce je poslala i
do Žatce, Marie Nýdrová šila pro
kolektiv děvčat z cvičení, rodinu a

nemocnici v Litoměřicích, Jana Havlíčková zásobila rodinu, sousedy a
prodavačky. To je jen malá část, co
jsem zjistila, kam všude roušky posílají,“ chválí členky Úsměvu vedoucí
Žamberská. Děvčata z Elka ušila další
stovky roušek pro občany Lovosic i

zdravotníky a pacienty v nemocnici
Litoměřice.
„Jsem skutečně hrdá na to, že si
dokážeme pomoci v tak náročné
situaci a že se opravdu na sebe můžeme spolehnout. Jsme na telefonu,
jednomu je jen smutno, druhý potřebuje poradit, jak na bolest, co
zmáčknout, jak se bezpečně protáhnout. Víme o sobě a pomáháme si
radou, nebo jen dobrým slovem,“
dodává Žamberská.
Pobyty a zájezdy se přesouvají na
pozdější dobu podle toho, jak se
zlepší situace a kdy skončí karanténa. Děvčata jsou připravena naplánovat zajímavé výlety, již hledají,
kam se spolek vypraví. Snad si po
této náročné situaci hodně lidí uvědomí, jak je zdraví důležité, a bude
se o sebe víc starat. Na konec května
je na náměstí přichystána akce Sociální služby se představují, doufejme,
že se připravené prezentace pro
veřejnost budou moci uskutečnit.
Za spolek Úsměv=Zdraví Eva Hozmanová,
foto archiv spolku

Jak je to s Vejry během pandemie
V období pandemie se členové turistického oddílu z Lovosic nemohou scházet,
ale i tak nepřestávají být spolu v kontaktu.

V průběhu běžného školního roku se s
dětmi našeho turistického oddílu Vejři
vídáme v klubovně v Elku na pravidelných oddílových schůzkách a o víkendech na jednodenních i vícedenních
akcích. Situace s koronavirem nám přetrhala jarní plány v přípravách a účastech
na turistických závodech, na postupech
do Českých pohárů, na jarním putování
Prachovskými skalami, na oddílových
schůzkách a účastech na dalších našich
výletech.
S dětmi se občas spojíme po síti a také
jsme se zapojili do „Hořcové výzvy,“ což
je celorepubliková soutěž pro TOMíky
obsahující stovku rozmanitých úkolů
(např.: pozoruj měsíc, uvař oběd pro
rodinu, umývej tři dny nádobí, postav
domeček z karet, napiš dopis pro asociaci turistických oddílů, udělej si doma
bivak a přespi v něm a další…). Právě
tato hra nás nyní spojuje a motivuje k
činnosti. Děti se mohou přesvědčit nejen
o svých schopnostech, ale také o schop-
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nostech svých soukmenovců z oddílu.
Proto je pro nás celá výzva přínosem.
Nabízí zábavu a také odreagování od
aktuální složité situace.
Každoročním vyvrcholením naší činnosti je vždy letní tábor. Jeho osud je ale
letos ve hvězdách a to doslova, protože
etapovou hrou pro tento rok se stal
„Návrat z hvězd.“ Takže pokud se vše
vydaří, stanou se úderem 1. srpna z dětí
mimozemšťani a z vedoucích konstruktéři, kteří ztroskotají na jim neznámé
planetě Zemi a budou se snažit dostat
se zpět na svou rodnou planetku Atrox.
Upřímně si prázdniny bez našeho čtrnáctidenního dobrodružství nedovedeme představit. Vždyť záhy po návratu
z předešlého tábora se začíná plánovat,
kam se pojede příští léto a jaká hra nás
bude provázet. Doufáme tak jako všichni
ve zlepšení situace a těšíme se na táborová dobrodružství.
Za TOM Vejři Lovosice
Gabriela a Karolína Schejbalovi

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Příroda

František Hamerle o novém přílepku k zákonu o myslivosti
Jak víme, mnohá opatření a inovace nejsou vždy dobrá a žádoucí. To se týká nejrůznějších odvětví a lidské činnosti. V současné situaci, kdy veřejnost zahlcují problémy pandemie, byla schválena novela zákona o lesích, ke které byl ve druhém čtení bez řádných podkladů přidán tzv. přílepek
k zákonu o myslivosti, tedy měnící některá ustanovení zákona o myslivosti. K problematice se vyjádřil otevřeným dopisem František Hamerle.
Jak ovlivní schválený přílepek lesního zákona
naši myslivost?
Jsem smutný z toho, co se v naší myslivosti děje.
Přílepek je odrazem zoufalého stavu našich zákonodárných sborů. Nesporně některé části odporují
ústavě. Doufám proto, že pokud se podaří ekologickým organizacím zablokovat projednávání
návrhu tzv. ministerské novely zákona o myslivosti,
najdeme cestu k podání návrhu ústavnímu soudu
na zrušení přílepku. Praxe ukazuje, že činnost našich ekologických organizací má katastrofální
dopady na naši přírodu. Příkladů je celá řada:
kormorán, bobr, krkavec, kůrovec (jejich bezzásahový les), podporovaný růst vlčí populace a tak
bychom mohli pokračovat. Přílepek zcela nesmyslně zbavuje myslivce, ale i vlastníky pozemků možnosti rozhodovat o zvěři v honitbách.
Nejhorší bude dopad přílepku na péči o zvěř a
celkový stav mysliveckých spolků, který bude bohužel nevratný. Nesporně dojde k vybíjení zvěře
bez ohledu na stav lesa. Dojde k likvidaci podstaty
spolkové činnosti a o nějakém kulturním dědictví
nelze mluvit. Bude samozřejmě záležet na prováděcích vyhláškách ministerstva zemědělství. Zřejmě dojde k obrovskému počtu odvolacích řízení
s neúnosnou zátěží orgánů řízení myslivosti na
pověřených obcích i krajích s následným placením
náhrad. Odhaduji, že přílepek zatíží náš stát v řádu
stamilionů až miliard korun, a to zcela zbytečně.
Chováme se tak, jako bychom měli přebytek státního rozpočtu, ale nedivím se, ekologičtí aktivisté

nejsou zvyklí se příliš omezovat, z tohoto pohledu
je chápu. Zatímco myslivec platí nájem za honitbu,
krmiva, škody zvěře a další náklady spojené
s výkonem práva myslivosti, aktivity ochránců platí
stát, tedy každý z nás z našich daní.
Jak vnímáme projednávanou novelu mysliveckého zákona a co nám přinese:
Tzv. ministerská novela zákona o myslivosti je
navržena lidmi, kteří řídí myslivost a jsou odborně
fundovaní. Odráží tak možnosti státní správy a
není v rozporu s ústavou. Podle mého i v tomto
návrhu některé statě zbytečně zatíží myslivce další
administrativou a možná jsou poplatné tlaku lobujících osob v pozadí. Mám na mysli elektronickou
evidenci myslivosti. Současná elektronická evidence se příliš neujala, pokud to bude v zákoně, je
prosperita firmy zajištěna, ale co na to myslivci.
Bohužel v řadách myslivců převažují senioři a pro
některé z nich budou nové povinnosti nad jejich
vybavení i možnosti. Hodně bude záležet na prováděcích vyhláškách ministerstva zemědělství. Ale
je elektronická evidence opravdu nutná? Vždyť
některé státy výrazně utužily myslivecké zákonodárství, při této příležitosti zrušily plomby a světe
div se, nestalo se nic.
Jak hodnotíte ČMMJ z hlediska probíhajících
změn:
Bohužel velmi nerad, ale nemohu naši největší
mysliveckou organizaci hodnotit dobře. Jak je

možné, že jsme se nevyjadřovali k přílepku? Jak to,
že jsme neapelovali na poslance a senátory? Já
jsem věc řešil se dvěma senátory a oba pro přijetí
přílepku nehlasovali. Zcela jednoznačně ČMMJ
zaspala, to kladu za vinu našemu republikovému
vedení a zejména panu předsedovi Janotovi. Vím
o tiskovém výstupu pana ministra Tomana a našeho předsedy Janoty, nepochybuji o tom, že oba
dva udělají pro naplnění svých slov maximum. Ale
bude to stačit?
Víme, kolik je v parlamentu neprojednaných
zákonů a lhůty pro přijetí novely se rychle krátí.
Podle mého soudu je třeba, aby každý myslivec
oslovil své poslance a své senátory. Pokud chceme
uspět, pak bez osobního přispění každého myslivce to nepůjde. Dovedete si představit, že by ČMMJ
navrhla přílepek k zákonu na ochranu přírody? Asi
se shodneme, že bychom neměli nejmenší šanci.
Tak jak mám hodnotit práci našeho vedení, které
má svůj aparát, slušný rozpočet a ve svých řadách
odborníky všeho druhu?
V každé myslivosti se dočtu, že nejsme jednotní,
že musíme být jednota, s tím souhlasím. Naše
vedení se musí tvrdě postavit na ochranu kulturního dědictví, poctivě pracujících myslivců a politikům dát jasně najevo, že zastupuje téměř šedesát
tisíc členů, kteří pracují pro naši přírodu a zvěř.
Pokud se tak nestane, pak se zeptejte, jak hodnotím ČMMJ.
František Hamerle, téměř 50 let v ČMMJ, bývalý předseda
OMS Litoměřice a téměř 30 let myslivecký hospodář

Ptákem roku 2020 se stala jiřička obecná

Česká společnost ornitologická letos v rámci
kampaně Pták roku vyhlásila jiřičku obecnou. Pomyslné žezlo přebírá od hrdličky divoké. S vyhlášením Ptáka roku vydala Česká společnost ornitologická zvláštní tematické číslo časopisu Ptačí svět.
Titul opeřenci, který žije v blízkosti lidí a na zimu
odlétá do Afriky, byl udělen proto, že odborníci
chtějí upozornit na ubývání vhodného životního
prostoru pro ptáky vlivem stavebnictví a zásahů
do hnízdišť.
Díky kroužkování ornitologové vědí, že se jiřičky
věrně vracejí tam, kde hnízdí. Zpět přilétají na
přelomu dubna a května, první se objevují kolem
svátku sv. Jiří 24. dubna. Buď využívají staré
hnízdo, anebo pokud nemohou, staví nové z bláta
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a slin. Umisťují ho vždy na vnější zdi budov, nejčastěji pod římsy, do okenních nik nebo zapuštěných lodžií. I jiřičkám nyní vadí sucho, nemají
z čeho stavět svá blátivá hnízda.
Titul Pták roku uděluje Česká společnost ornitologická (ČSO) obvykle druhům, které jsou veřejnosti dobře známé, v případě jiřičky jsou ale
ornitologové se slovem „známá“ opatrní. „Jiřička je
všeobecně považována za všudypřítomný druh,
který zná každé malé dítě, ale ani my, ornitologové, nemůžeme s jistotou říci, že jiřičku dokonale známe. Přesto, že žije v blízkosti lidí, pojí se
s ní některá tajemství a záhady, které se nedaří
objasnit,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České
společnosti ornitologické.

Chcete jiřičce pomoct?
Připravte jí bláto na hnízdo
Stavba hnízda jiřičkám zabere asi 10 - 14 dní.
„Problémem při hledání stavebního materiálu může být sucho. Z vysušené hlíny hnízdo nepostaví,
potřebují bláto, které bude dobře lepit. Každý z
nás může jiřičkám pomoci tak, že jim na zahradě
připraví nádobu s hlínou, kterou zalije vodou.
Pokud jsou jiřičky v okolí, rychle zdroj bláta najdou. Další možností, jak jiřičkám pomoci, je umístění umělých hnízd, která dobře přijímají a úspěšně v nich vyvádějí mladé,“ radí ornitolog Lukáš
Viktora. Odedávna platilo za dobré znamení, když
jiřičky zahnízdily na domě. Dnes se je lidé snaží
nesmyslně vyhánět.
(hz, foto J. Ševčík a M. Strnad)
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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.

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
Celá strana: 7000 Kč, 1/2 strany: 3500 Kč
1/4 strany: 1750 Kč, 1/8 strany: 875 Kč
Lovosický dnešek vychází jednou měsíčně v nákladu 5000 výtisků a je distribuován zdarma do všech
lovosických domácností a na radnice či infocentra
v okolních obcích
E-mail: sefredaktor@kclovos.cz
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Tajenka z dubnového vydání: Krokus
Krokus (Crocus) řadíme do tzv. cibulovin (stejně jako modřence, tulipány, konvalinky či jemné sněženky) a vždycky nás těší v období, kdy toho na zahradách a v
přírodě ještě příliš mnoho nekvete. Patří do čeledi Kosatcovité (Iridaceaee) a česky
mu říkáme šafrán. Název krokus vyplývá z latinského názvu. V ČR rostou přirozeně
patrně dva druhy - šafrán karpatský a šafrán bělokvětý. Na rozdíl od ocúnu kvetou
na jaře. Mají přízemní listy. Šafrán setý, z něhož se sbírají jen nitkovité čnělky
uprostřed květů, je díky tomu stále nejdražším kořením na světě. Právě z tohoto
pramení lidové rčení „je toho jako šafránu", „šetřit s něčím jako se šafránem".
Nejvíce se pěstuje v Íránu, Španělsku, v jižní Francii, v severní Africe a Latinské
Americe. Podporuje zažívání, malé dávky mají mírně afrodiziakální účinky, vyšší
dávky vyvolávají překrvení vnitřních orgánů, bolesti hlavy. Užívá se ve španělské,
latinskoamerické, francouzské a orientální kuchyni. Ochucuje a barví pokrmy.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

