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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po dnech letních veder
se opět počasí ochladilo, ale stále je přívětivé jak pro práci, tak
pro odpočinek. Letošní
dobu prázdnin mnozí
trávili v Čechách, ale to
nijak neumenšilo možnosti prožít
volno aktivně a v krásném prostředí. Vždyť naše zem je tak
pestrá a oplývá nespočetnými
zajímavostmi. Jak ukazují články
zmíněné na dalších stránkách,
děti měly k trávení volného času
spoustu atraktivních možností, ať
již se soustřeďují v nejrůznějších
oddílech či je rodiče přihlásili na
příměstské tábory. Děkuji všem,
kteří přichystali programy pro
tyto aktivity a svůj volný čas
věnovali dětem.
V Lovosicích se přes prázdniny
dále pracovalo na nejrůznějších
investičních akcích, jak si podrobně můžete přečíst uvnitř listu.
Letos je postup prací sice zpomalen, ale až na některá omezení se
zatím pokračuje v plánovaném.
Kulturní akce zrcadlily zájem,
který byl znát i díky pěknému
počasí. 25 let oslavil tradiční
lovosický country festival Hašmar,
jenž opět nabídl širokou paletu
kvalitní hudby zmíněného stylu.
Velkým lákadlem nejen pro fanoušky atletiky bylo evropské
mistrovství sportovců – veteránů.
Díky kvalitní přípravě se tento
šampionát stává další prestižní
sportovní akcí Lovosic.
Úspěšné byly i páteční koncerty
na náměstí či Hravé úterky pro
děti. Těm nyní začne další školní
rok. Pro nastupující prvňáčky
novinka, pro ostatní běžná věc.
Bohužel, kam bude směřovat
další vývoj, nelze nijak predikovat.
Nejistota, která plyne z budoucnosti, je tedy značná a týká se
všemožných okruhů lidské činnosti.
Proto tentokrát závěrem přeji
všem dětem možnost plnohodnotně se vzdělávat a těšit se ze
společných chvil se spolužáky.
Rodičům a kantorům pak trpělivost a neutuchající optimismus.
Milan Dian
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Městský úřad

Město Lovosice zřizuje
Portál občana

Upozornění pro nájemníky
hrobových míst

Od 1. září 2020 bude spuštěn nový modul Portál občana – městský
úřad online, který vedení města zakoupilo ve snaze usnadnit
komunikaci občanů s úřadem.
Portál občana poskytuje registrovaným občanům moderním a bezpečným způsobem zjistit aktuální přehled závazků, které vůči městu mají
(poplatek za komunální odpad, poplatek za psa, nájmy, pokuty atd.).
Dále umožní rychlé vyřízení úhradou
závazku a to i jednotlivě, prostřednictvím platební brány (kartou), platebním příkazem nebo prostřednictvím QR kódu.
Portál je dostupný pro občany,
podnikatele i právnické osoby. Registrovaný občan přistupuje na portál vždy pod svojí vlastní identitou
jako fyzická osoba. Obecně je umožněno přidat do profilu občana/uživatele portálu další právnické či
fyzické osoby, které může na portálu
„zastupovat“, respektive zobrazovat
si jejich pohledávky, které úřad/město na danou osobu eviduje ve svém
ekonomickém systému. Metodiku
pro registraci subjektů včetně možností zástupů definuje úřad města.
K registraci a přihlášení lze použít
buď elektronickou identitu, pomocí
které není potřebná fyzická návštěva
úřadu a celý proces je pouze elektronický. Ověření občana zajišťuje
národní bod pro identifikaci a auten-

tizaci (www.eidentita.cz/Home). Tuto
možnost může využít občan jen
v případě, že je držitelem občanského průkazu s čipem, nebo se zaregistroval prostřednictvím CzechPointu.
Další možnost přihlášení na Portál
občana je pomocí jména a hesla.
Tuto registraci si občan vyřídí přímo
na úřadě u správců jakéhokoliv poplatku, kde může požádat i o přístup
k zástupným osobám (děti, rodiče,
PO, jednatel, OSVČ atd.). Po ověření
totožnosti předložením identifikačních dokladů je občan ověřen vůči
Základním registrům, v případě registrace zástupných osob musí žadatel o registraci předložit ověřenou
plnou moc zástupné osoby, která ho
k tomuto úkonu pověřuje. Po registraci na úřadě přijde občanovi emailem odkaz k zadání vlastního
hesla pro přístup na Portál občana.
Takto přihlášený občan má jako
uživatel portálu přístupný přehled
svých dat a neuhrazených závazků
vůči úřadu. Portál pro uživatele zajišťuje i notifikační služby (emailové
upozornění na splatnosti závazku) a
to 14 dní před splatností pohledávky.
(bm)

Nájemci hrobových míst, kteří mají
uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa (a zaplacené nájemné)
na období 1. ledna 2011 - 31. prosince 2020 mohou již nyní zaplatit
nájemné na další desetiletí (2021 2030) a obnovit smlouvu o nájmu
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hrobového místa.
Toto vše můžete vyřídit v kanceláři
správy pohřebiště přímo na hřbitově
- budova ve staré části hřbitova
úplně vzadu. Nájemné zde lze platit
pouze v hotovosti. Děkujeme.
Lenka Havlíčková, správa pohřebiště, TSML

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Ekonomický odbor
Město stanovilo sankce za nezaplacení poplatku za odpady
Poplatek za komunální odpad se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 11 odst. 3) tohoto zákona
včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
Na základě tohoto zákona stanovilo město Lovosice Obecně závaznou
vyhláškou č.3/2017, povinnost každému občanovi s trvalým pobytem v
obci a vlastníkům nemovitosti v k. ú. Lovosice zaplatit nejnižší zákonnou
sazbu ve výši 250,- Kč/ročně (podle výše uvedeného zákona), a tím se alespoň částečně podílet na úhradě vysokých nákladů města za likvidaci komunálního odpadu. Bohužel každý rok stoupá počet občanů, kteří tento
minimální zákonný poplatek do stanoveného termínu nezaplatí.
Město Lovosice rozhodlo, že v případě nezaplacení do 30. června běžného
kalendářního roku bude tento poplatek navýšen o jednonásobek roční
sazby. V případě, že by město včas neuhradilo smluvní částku za likvidaci
odpadů, bylo by nuceno zaplatit smluvnímu partnerovi, který svoz a likvidaci komunálního odpadu pro město Lovosice zajišťuje, vysoké penále.
Věříme, že toto opatření povede ke zlepšení disciplíny všech občanů a tím
lepší spoluúčasti na úhradě nákladů za komunální odpad.

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Vítání občánků se ruší do odvolání
S ohledem na současnou, proměnlivou a těžko odhadnutelnou situaci a
v návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne
24. srpna 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN, které nařizuje nošení
roušek ve vnitřních prostorech staveb (správních orgánů, atd. – vyjma svatebních obřadů), se město Lovosice rozhodlo, že se do odvolání ruší obřady Vítání občánků.

Městská policie Lovosice

(vybrané zásahy od 16. 7. do 15. 8. 2020)
Krádež mobilního telefonu a finanční hotovosti
20. 7. v 16:55 hodin jsme řešili krádež peněženky s platební kartou, která
byla neoprávněně použita k placení. Pro podezření ze spáchání trestného
činu si případ převzala Policie ČR.
Spolupráce s Policií ČR
22. 7., 6. 8. a 12. 8. jsme v rámci spolupráce s Policií ČR na žádost Obvodního oddělení Lovosice poskytovali záznam z kamer městského dohlížecího
systému.
Nález jízdního kola
31. 7. v 23:20 hodin jsme nalezli v ulici U Nadjezdu jízdní kolo zn. X-FACT,
zelenobílé barvy. Kolo jsme předali na Městský úřad Lovosice.
Krádež paliva z motorového vozidla
2. 8. v 03:10 hodin jsme v ulici Žižkova řešili poškození nádrže a odcizení
paliva ze zaparkovaného motorového vozidla. Pro podezření ze spáchání
trestného činu si případ převzala Policie ČR.
Narušení občanského soužití – verbální napadání
3. 8. v 17:50 hodin jsme v ulici Okružní řešili verbální napadání mezi občany
v bytovém domu.
Poskytnutí pomoci
5. 8. v 16:30 hodin jsme v ulici Sady pionýrů vynesli z osobního motorového vozidla do 2. patra bytového domu osobu, která se vrátila z ošetření
v nemocnici v Litoměřicích.
Nález registrační značky
6. 8. v 15:30 hodin jsme nalezli v ulici Zámecká registrační značku 6U3
2252. 9. 8. v 18:45 hodin pak v ulici Osvoboditelů registrační značku 1AN
1053. Provozovatele vozidel se nepodařilo kontaktovat. Značky byly předány na Městský úřad Lovosice.
Nedovolené užívání alkoholických nápojů
13. 8. v 15:40 hodin jsme v ulici Žižkova řešili pokutami opakované požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kde je to obecně závaznou vyhláškou města zakázáno.
Zadržení osoby v pátrání – spolupráce s MP Třebenice
14. 8. v 12:45 hodin se nám podařilo na základě spolupráce s kolegou z MP
Třebenice Tomášem Rotbauerem zadržet v lesoparku Osmička osobu v
pátrání. Osoba byla předána Policii ČR.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

září 2020

Volby do krajského zastupitelstva
Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční ve dnech:
2. října 2020 od 14 do 22 hodin a 3. října 2020 od 8 do 14 hodin
Místa konání voleb do zastupitelstva kraje v Lovosicích (sídla okrskových
volebních komisí):
Okrsek č. 1 - Mateřská škola, Resslova 974/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Barákova, Labská, Příčná, Lovošská, Hluboká, Resslova, U Výtopny, Ústecká, Vančurova, Wolkerova, Lhotecká.
Okrsek č. 2 - Mateřská škola, Resslova 974/1
Pro voliče trvale bydlící v ulici Dlouhá.
Okrsek č. 3 - Střední odborná škola technická a zahradnická, Krátká
175/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Krátká, Vodní, K. Maličkého.
Okrsek č. 4 - Dům s pečovatelskou službou, 28. října 1200/5
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Jaroslava Ježka, Dvořákova, Fibichova,
Jabloňová alej, Kmochova, Smetanova, Sukova, Škroupova, Teplická, Mánesova, Zvonařova, V. Nejedlého, L. Janáčka, Pod Vinicí, Sadová, Švehlova,
Turkova, dům s pečovatelskou službou.
Okrsek č. 5 - Budova městského úřadu, Školní 2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 28. října, Komenského, Palackého, Sady
pionýrů.
Okrsek č. 6 - Budova městského úřadu, Školní 4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Osvoboditelů, Václavské náměstí, Přívozní, Zahradní, Školní, U Stadionu, Zámecká.
Okrsek č. 7 - Gymnázium, Sady pionýrů 600/4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 8. května, Kostelní, Mírová, Tovární, Myslivecká.
Okrsek č. 8 - Praktická základní škola, Mírová 225/2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Žižkova, Husova, Prokopa Holého.
Okrsek č. 9 - Mateřská škola, Terezínská 907/42
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: U Nadjezdu, Nádražní, Obchodní, Okružní, U Zdymadel, Terezínská.
Okrsek č. 10 - Centrum kultury Lovoš, 8. května 155/13
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Hálkova, Jiráskova, Jungmannova, Máchova, Nerudova, Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna, Polní, Purkyňova,
Siřejovická, Tylova, Vrchlického, Třebenická.
POZOR: Okrsek č.10 byl přemístěn do Centra kultury Lovoš!
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb do
zastupitelstva kraje hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístky ve volební místnosti.
Volič, který ze zdravotních důvodů nemůže provést hlasování ve svém
okrsku osobně, může požádat prostřednictvím jiné osoby svoji okrskovou
volební komisi nebo telefonicky na čísle 416 571 128, aby jej navštívili
členové příslušné okrskové volební komise v jeho bytě s přenosnou volební schránkou.

Pro zajištění klidného a hladkého průběhu hlasování je třeba, aby každý
volič dbal pokynů okrskové volební komise v místnosti, kde bude hlasování provádět.

Úklid ulic, září 2020

8. 9. Osvoboditelů, parkoviště před DSL, Lovošská
9. 9. Parkoviště Wolkerova, Hluboká
15. 9. Parkoviště Osvoboditelů (u Turka), parkoviště Dlouhá
16. 9. Wolkerova, Příčná
22. 9. Dlouhá, od rest. Beseda po vlakový přejezd
23. 9. Dlouhá, od vlakového přejezdu po podchod
29. 9. Vodní, Resslova
30. 9. Krátká, K. Maličkého
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Město

Investiční akce nezastavil vir ani tropická vedra
Město Lovosice mělo pro rok 2020 připraveno na investiční akce cca 24,5 milionů korun. Díky všeobecně známým důvodům nestandardního
průběhu letošního roku bylo potřeba redukovat finanční prostředky a tím i odložit některé z naplánovaných akcí. Zdaleka se to ale netýká všech.

V minulém čísle Lovosického dneška jsme vás podrobněji informovali o
rekonstrukci fasád staré radnice.
Akce je v podstatě dokončena, chybí
pouze balkony. Zde se aktuálně řeší
statické zajištění nosných prvků
balkonových desek a v dílně se připravují nové kusy zábradlí, které
budou osazeny na podzim. Nahradí
tak současné, havarijní, neestetické
betonové.
Další probíhající akcí je revitalizace
objektu městské policie. Dokončuje se zateplení fasád a začalo se s
opravou střechy (snímky č. 1 až 3).
Tyto práce kompletně zajišťují technické služby města, které na ně uvolnily ze svých řad tři řemeslníky. Jedná se především o demontáž staré
krytiny a latí, následné položení nové
fólie se zalaťováním a pokládku
krytiny nové včetně všech klempířských prací. Tím přispívají ke statisícovým úsporám.
Po dokončení prací v exteriéru se
práce přesunou dovnitř, kdy dojde k
zateplení stropní konstrukce v suterénu a po kompletní výměně střešní
krytiny se zateplí podkroví objektu.

Budova tak bude zařazena mezi
energeticky úsporné objekty.
Naplno se rozjely práce na I. etapě
rekonstrukce sportovní haly Chemik, kde je již namontován nový
akustický podhled včetně doplnění
osvětlení a vzduchotechniky dle
nových platných norem (4). Součástí
akce je i přístavba nad VIP salonkem
a realizace zastřešení hřiště mezi
krytým plaveckým bazénem a halou
Chemik (5). Zastřešení bude realizováno tzv. nafukovací halou s potřebnou technologií a opravou stávajícího sportovního povrchu pro multifunkční hřiště. Tím vznikne možnost
prostor využívat celoročně.
Minulý rok a první polovina letošního roku byly náročné, neboť město
bylo vlivem oprav na mnoha místech
rozkopáno. Konkrétně šlo o opravy
sítí ve správě THML, havárie na
sítích veřejného vodovodu a kanalizace. Velkou akcí byl i rozvod
T-mobile, který probíhal ve třech
etapách a byl v těchto dnech dokončen. Ve městě dále pokračují výkopové práce pro napojení některých
městských objektů na tzv. zelenou

energii. Jedná se o připojení spor- Lhotku (6).
tovišť a Centra kultury Lovoš na Město Lovosice připravuje další
vodní elektrárnu v Píšťanech. V velké investiční akce. Před dokončebudoucnu se plánuje i napojení škol. ním je realizační projekt na stavební úpravy ubytovny zimního stadiAktuálně probíhají koordinační onu, dokončuje se projektová doschůzky s ŘSD, na kterých se řeší kumentace ke stavebnímu povolespolupráce a harmonogramy pro ní na lávku přes Labe. Dokončila se
realizaci okružních křižovatek „U studie a začaly práce na projektu ke
kapličky“ a „U Jatek“. Město Lo- stavebnímu povolení na přestavbu
vosice vyvíjí dlouhodobě aktivitu stávající ubytovny v Nádražní ul.
směrem ke zvýšení bezpečnosti na startovací byty. Dokončena byla
zbudováním kruhových objezdů III. etapa centrálního energetické(informovali jsme v minulých čís- ho managementu na sportovištích.
lech). Prosazení těchto není otázkou
týdne, ale sestává z mnohých jedná- Připraven je i projekt opravy a
ní všech zúčastněných a úsilí na přístavby zázemí podia na Osmičvšech stranách.
ce. (7). Projektuje se celková oprava
ul. Tovární, kdy se řeší optimalizace
Koordinační schůzky probíhají i parkovacích míst po celé její délce
s podnikem Státní železnice, a to v (8), a hlavně celkové řešení prostoru
souvislosti s chystanou revitalizací u budovy gymnázia. Ve školách a
nástupiště na hlavním nádraží, školkách probíhají opravy podle
spolu s prodloužením podchodu naplánovaných harmonogramů. V
do ul. Máchova. Na tuto akci pak přípravě je projekt celkové rekonnavazuje příprava celkové opravy strukce budovy a technologií ve
nádražní budovy a okolních ploch. školní jídelně. Zpracovávají se i dílčí
Součástí oprav ze strany SŽ je i zvý- projekty na základě námětů a potřeb
šení bezpečnosti chodců na pře- občanů.
Lucie Dvořáková,
vedoucí odboru majetku a investic
jezdu Lovosice město směrem na
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Fotostrana

Festival Hašmar letos oslavil čtvrt století

Tradiční lovosický festival opět nezklamal. Až na páteční den, kdy sprchlo, bylo počasí skvělé a letošek přinesl kromě mimořádného posunu termínu několik
úspěšných novinek. Jednou z nich byla možnost posedět u ohně a opéci si špekáček, což přispělo k příjemnému ladění diváků, a vůně borového dřeva potěšila nejednu romantickou duši. Další byla show s lasy a biči, které bravurně ovládala Jana Kotvová. Vstupy uvedl ředitel KC Lovoš Petr Drašnar přímo ze
sedla svého oře. Kapely, které přinesly průřez country, bluegrassem až po folkrock, trampskou muziku a crossover, byly vytleskány a nikdo neodcházel bez
přídavku. V pátek se mj. poprvé na lovosické scéně objevil Fleret a Jindra Kejak, naopak jako domů přijela plzeňská kapela Cop, která se svou originální a
česky zpívanou muzikou už patří mezi bluegrassové legendy. Průvodního slova se jako vždy zhostil frontman skupiny Nová Sekce Tomáš Tichý, perfektní
zvuk zajistil Jirka Mašek, jenž i vystoupil se svou kapelou Cross Country. Nejpočetnější publikum, vyjma Hašmarovské hospody, zaznamenala sobota. Průdušky s Mírou Matouškem, které slaví 45 let, poté vystoupení brněnských Traperů v čele s neopakovatelným Robertem Křesťanem a Fešáci, kterým zpíval
Tomáš Linka a Robert Moucha, byli vskutku zlatým hřebem a písně si pobrukovalo i publikum. Přejeme Hašmaru minimálně další čtvrtstoletí s věrnými posluchači a fanoušky dobré hudby, která nevyvolává v lidech agresi, ale pocity kamarádství, sounáležitosti a dobré nálady.
(rys/foto J. Šandor)
Black Out

Vintage Wine

Fleret a Jindra Kejak

6

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Fotostrana
Cop

Fešáci

Trapeři a Robert Křesťan

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
sefredaktor@kclovos.cz
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Pozvánky

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 - 229,- Kč/ks.

Prodej: 17. září 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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Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 7. října
LOVOSICKÝ DNEŠEK

Tábory

• • • Duhový tábor při 1. ZŠ • • •
pení číslo tři nás čekalo na oběd. Paní Božena
Plicková, babička Elišky, nám usmažila na 100 ks
vdolků. Nezbyl ani jeden. Po obědě jsme hledali
poklad ve škole a vyřádili jsme se při velké vodní
bitvě. Ještě jsme si stihli vybarvit a vyzdobit bílá
trička na páteční den.
Ve čtvrtek jsme odjeli vlakem do Bohušovic nad
Ohří a pěšky jsme se přesunuli do Terezína na
náměstí. Tam jsme se stali špiony v bastionové
pevnosti a zpracovávali zábavnou formou nejstarší
historii Terezína. Děti plnily úkoly a snažily se zorientovat mezi jednotlivými zdmi terezínského
opevnění. Speciální hra Špion v bastionové pevnosti se nám moc líbila. Po splnění špionáže jsme
se pěšky vraceli do Bohušovic nad Ohří, tam nás
čekal oblíbený oběd – hranolky, kečup, tatarka a
obalovaný sýr, na který jsme se všichni těšili, a
nezbyl ani drobek. Večer jsme si opekli buřty,
zazpívali s kytarou u ohně společně s Jitkou KočiVíte, kdo jsou to „duháci“? Nevíte? Tak dobře
čtěte… O letních prázdninách jsme pořádali pětidenní tábor při škole pro 25 dětí. Byl tak trochu
netradiční, protože nefungoval jako ostatní tábory
tohoto typu, obzvláště v letošním roce. Ten náš
nabídl dětem čtyři noci strávené ve škole. Ve škole
jsme přenocovali na zemi, na koberci, žíněnkách,
karimatkách a ve spacáku. Provoz tábora byl od
7.30 hodin do 15.30 hodin ve škole, popřípadě do
ukončení výletu. Během tábora bylo naplánováno
4x přespání ve škole. Přespání ve škole bylo dobrovolné a bylo náročné vzhledem k dodržení podmínek kvůli koronaviru.
Hlavním programem tábora byla hra pod názvem
„Barvy duhy“. Cílem hry bylo poznat školu v době
prázdnin, trochu naučit žít děti v přírodě a najít
poklad, který děti hledaly pomocí her, testů a
soutěží.
Tradičně, tak jako každý rok, dostali dopis rodiče
i děti. Rodiče měli za úkol vybavit své „duháky“
na každý den jiným trikem a to v barvě modré,
červené, žluté a zelené. Bílé triko na poslední den
každý dostal, sám si ho vybarvil a vyzdobil. Druhým úkolem rodičů bylo vybavení duháků něčím
z domácích zásob - trvanlivým pečivem či sladkostmi, duhovou vodou, super duhovým kořením
(potravinářské nebo přírodní barvy), či masem
všech barev. Tyto zásoby pak byly dětem rozděleny rovným dílem během našeho pobytu a putování.
V pondělí 6. července jsme si slavnostně převzali
děti od rodičů do naší péče a odjeli vlakem do
Chotiměře. Odtud jsme se vypravili pěšky do
Oparenského údolí. Cestou děti plnily různé úkoly
a výsledky si zapisovaly do duhových deníčků
duhovými tužkami. Po cestě jsme zjistili, že jeden
malý poklad je ukrytý u mlýna. Díky znalostem,
dovednostem a odvaze děti poklad našly. V
Oparenském mlýnu jsme si odpočinuli, osvěžili se,
najedli a vraceli se vláčkem zpět do Lovosic do

školy, kde děti spaly ve škole. Večer nás čekalo
překvapení, protože rodiče Novákovi se nám postarali o večeři, pan Novák nám uvařil vynikající
guláš s těstovinami.
Druhý den jsme cestovali autobusem na Peruc.
Tam jsme navštívili nádherně opravený zámek,
Muzeum České vesnice a Boženinu studánku. Z
Peruce jsme se vraceli autobusem přes Roudnici
nad Labem, kde mají v cukrárně na náměstí výbornou zmrzlinu a dortíky. Vše jsme ochutnali. Vlakem jsme se vrátili do Lovosic a zase nás čekalo
překvápko. Maminka Vládi a Lukáše Hadravových
nám všem přivezla palačinky s marmeládou a
nutelou. Večer jsme si ještě opekli buřty, pustili
pohádku a unavení jsme padli.
Ve středu 8. července jsme na hřišti u školy celé
dopoledne skákali na skákacích botách Kangoo
Jumps. Program pro nás připravila Michaela Straková ze ZŠ Antonína Baráka v Lovosicích. Překva-

šovou a Ivanou Vondrovou, které nás navštívily.
V pátek jsme řádili na hřišti u školy. Soutěžili
jsme, hráli vybíjenou a fotbal. K obědu jsme měli
rajskou omáčku s knedlíkem, kterou pro nás opět
uvařil pan Novák. Byla mňam, mňam. Odpoledne
jsme si zabalili věci, napsali přáníčka a tradičně
jsme vypustili každý svůj balonek s přáníčkem k
nebi. A nastalo vyhodnocení soutěží a her, rozdání
odměn dětem a pak už jsme vypustili „dárečky“
jejich rodičům, kteří čekali před školou.
Děkuji paní učitelce Radce Jarošové, paní asistentce Janě Dokonalové a všem rodičům, kteří
splnili uložené úkoly, protože bez jejich pomoci by
tábor nemohl proběhnout nebo by neproběhl tak
hladce, jak probíhal. Doufám, že jsme všichni prožili hezké a nezapomenutelné dny, alespoň to tak
vypadá podle ohlasů a děkovných dopisů od rodičů, které do školy již dorazily. Nashledanou možná
zase za rok.
Miluše Králíčková, vedoucí tábora

Příměstský tábor při ZŠ Všehrdova

V pondělí 17. 8. začal druhý letošní
turnus příměstského tábora spolufinancovaného Evropskou unií, kterého se
zúčastnilo 29 žáků naší školy. Pondělní
den nesl název „Den tvořivosti“. Děti
hrály seznamovací hry a vyráběly zajímavé indiánské předměty (např. totem,
dešťovou tyč a lapač snů). Počasí přálo, a
tak odpoledne proběhly vodní hrátky na
zahradě školy. V úterý i přes počáteční
nepřízeň počasí všichni táborníci vyrazili
autobusem do Oparna a odtud pěsky na
lovosickou dominantu vrch Lovoš. Středa
byla ve znamení „Dne zručnosti“ a hlavně
řádění v tělocvičně. Na pozemku školy
proběhl indiánský cross. Odpoledne si
děti vyrobily indiánskou čelenku. Ve

září 2020

čtvrtek program pokračoval „Dnem naslouchání“ v Oparenském údolí. Děti
podnikly pěší výlet plný aktivit v přírodě
a oběd měly v Černodolském mlýně.
Posledním táborovým dnem byl pátek „Den zdatnosti a odvahy“ – dopoledne
měly děti program na školním hřišti
zakončený hledáním a nalezením pokladu. Odpoledne bylo vyhodnocení tábora,
děti dokončily výrobky a zažily vodní
bitvu na hřišti. Viděli jsme radost v očích
menších i větších indiánů ze setkání s
kamarády a možnosti strávit zbytek
prázdnin společně. Věříme, že tyto téměř
poslední prázdninové dny si děti užily a
usnadní jim vstup do nového školního
roku.
ZŠ Všehrdova
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Sport

V sobotu 12. září se bude konat II. ročník Kritéria nadějí

Jedná se o cyklistický závod zařazený opět do nejvyšší celostátní soutěže mládeže a žen Techniserv 2020.
Na start se mimo jiné postaví dva
novopečení mistři republiky v kategorii starších žáků a juniorů. Celkem
bude startovat 11 kategorií. Závod
dětí odstartuje v 10:45 hodin. Startovní čísla budou vydávána v kanceláři závodu – stará budova MěÚ,
vchod z ulice Školní nejpozději 15
minut před startem. Trať povede
ulicemi Školní, Sady pionýrů, Tovární,
Žižkova, Husova, Terezínská, Kostelní
a Osvoboditelů. Start a cíl bude opět
na Václavském náměstí. Pro závodníky, členy doprovodu i diváky bude
v tomto prostoru připraveno bohaté
občerstvení včetně alko i nealko
nápojů a chutné kávy.
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Zároveň chce CK JH Lovosice informovat širokou veřejnost, že trať bude
zcela uzavřena pro veškerou dopravu, a to v době od 10 do 19 hodin.
Po tuto dobu nebude možné vyjíždět
z těchto ulic: Palackého, Komenského, Všehrdova, 28. října, Sady pionýrů, Zahradní, Osvoboditelů, Školní,
Tovární, Žižkova, Mírová, Husova,
Kostelní, Terezínská, Myslivecká a
8. května. Trať budou zabezpečovat
traťoví komisaři a městská policie.
Žádáme proto občany (majitele vozů), aby včas přeparkovali svá vozidla.
Pevně věříme, že tuto situaci pochopíte a svým včasným přeparkováním
pomůžete ke zdárnému a bezpečnému průběhu tohoto silničního závodu. Za případné komplikace se
omlouváme.
CK JH Lovosice,z.s.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Sport

Chystá se další ročník Házenkářského festivalu mládeže
I přes ne úplně příznivou situaci okolo pandemie COVID-19 pokračují v Lovosicích pilné přípravy na 7. ročník Házenkářského festivalu mládeže.

Turnaj pro tři věkové kategorie je pro letošní
rok vůbec největším turnajem v České republice.
Již čtvrt roku před jeho startem byla účastnická
místa rozebrána a Lovosice se tak mohou znovu
těšit na příval mladých házenkářských nadějí.
Jedno volné místečko se nakonec uvolnilo v kategorii mladších žáků. „Vzhledem k restrikcím,
které jsou v souvislosti s koronavirem na Slovensku, se tento týden odhlásil celek Šaľy, jehož tým
by po návratu na Slovensko čekala 14denní karanténa. Jeho odhlášení jsme tak předpokládali,
byť nás velmi mrzí, protože se jednalo o zahraničního účastníka. Věřím ale, že se nám uvolněnou pozici podaří brzo nahradit a i kategorie
mladších žáků bude mít plný počet týmů,“ řekl
ředitel lovosického klubu Vojtěch Srba.
Turnaj má celkovou kapacitu 3 x 24 týmů a je
uspořádán pro kategorie minižáků (házená 4+1),
mladších žáků a starších žáků. Dějištěm zápasů
bude pět hracích míst: 2 sportovní haly, zimní
stadion, hřiště u 1. ZŠ a také umělá tráva vedle
fotbalového stadionu. „Výhodou turnaje je, že se
všechny zápasy konají takřka na jednom místě
nebo v těsné blízkosti. Pro tento rok bohužel
nemůžeme využít venkovní hřiště u haly Chemik
a jeden hrací kurt tak bude mírně stranou těm
ostatním,“ prozradil Srba. Venkovní hřiště stejně
jako hala totiž prochází rekonstrukcí a na rozdíl
od Chemiku, který se do startu turnaje podaří
dokončit, hřiště vedle něj ještě na sportovní utkání připraveno nebude. „Pro příští rok jej již ale

O turnaji:

7. ročník Házenkářského festivalu Lovosice
Termín: 4. - 6. září 2020
Účastníci: 72 celků
Kategorie: minižáci, mladší žáci, starší žáci
5 hracích míst, 9 házenkářských kurtů

budeme moci využít a navíc tím získáme další
krytý prostor. Pro 8. ročník tak bude na venkovním hřišti hrát již pouze kategorie minižáků a
nemusíme tak mít obavy v případě nepříznivého
počasí,“ těší se ředitel lovosického házenkářského klubu.
Největší zastoupení týmů bude mít na turnaji
domácí klub HK FCC Město Lovosice, který bude
reprezentovat hned 7 družstev. Tradičně silnou
účast nahlásily velké kluby, jako je Dukla Praha a
Plzeň, ale také nedaleké Louny, které do Lovosic
vysílají 4 týmy. Zastoupení ve všech věkových
kategoriích bude mít celkem 11 klubů.
„Moc se na další ročník turnaje těšíme a především nás těší, že o turnaj je tak velký zájem a
účastnická místa byla brzo rozebrána. To svědčí o
tom, že se trenérům a dětem festival líbí a rádi se
k nám také vracejí,“ raduje se Vojtěch Srba. Vedle
radosti ale v klubu řeší velké problémy v souvislosti s pandemií COVID-19, která do značné míry
ovlivní doprovodný program turnaje. „Stalo se již
tradicí, že účastníkům vedle sportovních klání
nabízíme také bohaté kulturní vyžití. Bohužel

vládní omezení a nařízení výrazně zasáhnou do
aktivit, které jsme chtěli účastníkům po házenkářských zápasech nabídnout,“ mrzí Srbu.
Již dnes je jasné, že pouze v omezeném režimu
proběhne jedno z hlavních festivalových lákadel
extraligové utkání, které již 4. rokem zahajuje
extraligovou sezónu mužského celku. I letos sice
proběhne na zimním stadionu, ale v mnohem
skromnějším kabátě, než na který jsme v posledních letech byli zvyklí. Navíc s omezenou kapacitou v hledišti. Změny budou muset pořadatelé
řešit také u tradičního promítání pro účastníky,
které se v minulých ročnících odehrávalo v hale
Chemik. Jistota tak zatím zůstává snad pouze u
tradičního ohňostroje, který by měl lovosické
nebe ozářit v sobotu po extraligovém zápase.
„Letošní ročník festivalu nebude rozhodně standardní a mrzí nás, že účastníkům nebudeme
moci nabídnout plnohodnotný zážitek, na který
si v posledních letech v Lovosicích zvykli. Budeme
se ale i tak snažit, aby si z Lovosic znovu odnesli
spoustu pěkných vzpomínek a především se
dobře připravili na nadcházející náročnou přípravu,“ řekl Srba, který na závěr přidal slova poděkování. „Moc si vážíme podpory, kterou nám i nadále projevují naši partneři. Ať se již jedná o materiální vybavení, podporu pro stravování nebo
pomoc při ubytování účastnících se týmů. Bez
této pomoci bychom na tak velkou akci nemohli
ani pomyslet.“
Lucie Kantůrková, HK FCC Město Lovosice

Mládežnická družstva házenkářů zahájila ostrou přípravu

Společné týdenní soustředění mladých házenkářů HK FCC Město Lovosice se konalo od 10. srpna v areálu Sportparku v Liberci. Celkem 108
hráčů kategorií od přípravky až po
starší dorost se v pondělí dopoledne
ubytovalo spolu s jedenácti trenéry
a organizačním a zdravotním zázemím. Ještě dopoledne jednotlivé
kategorie absolvovaly samostatné
tréninky na některém z mnohých
venkovních sportovišť areálu nebo
ve sportovních halách. Po výborném
obědě a krátkém odpočinku proběhly u všech družstev další dvě z
celkem dvanácti dvouhodinových
tréninkových jednotek.
Nový den pro družstva začínal již
krátce po sedmé výběhem na atletickém stadionu a pokračoval kolotočem tréninků, střídavě v halách a
na hřišti s umělou trávou. Trenéři
orientovali program soustředění
zejména na fyzickou přípravu,
nicméně v halách se našel časový
prostor i na zdokonalování míčové
techniky. Každé družstvo si také
našlo čas na výjimku z tréninkového
rytmu – jedna jednotka dopoledne,
dvě odpoledne. Minižáci vyšplhali až
na vrchol Ještědu, když úmorné
vedro prověřilo jejich fyzickou kondici. Mladší i starší dorostenci
v přípravných utkáních v hale ZŠ
Dobiášova zvítězili nad dorostenci
místní Lokomotivy.
Protože se venkovní teploty prakticky po celý týden blížily třicítce,
účastníci soustředění nevynechali
možnost osvěžení v nedalekém
koupališti. Poslední trénink absolvozvládnutí fyzické přípravy. Je to velký bezchybný průběh soustředění a za
vala družstva v pátek dopoledne. jezd autobusy do Lovosic.
Pak už jen zabalit, oběd (svíčková Trenéři chválí všechny hráče za akti- příslib do nadcházející sezony. zajištění solidního ubytování a výMiloš Vodička
s knedlíkem) a v jednu hodinu od- vitu a kázeň a také za úspěšné Účastníci děkují organizátorům za borné stravy.
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• • • Letní prázdniny ve Farní charitě Lovosice • • •

V rámci dvou týdnů příměstského tábora během
prázdninových měsíců pracovníci s dětmi z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Amicus navštívili ZOO v Ústí nad Labem, kde se projeli vláčkem po ZOO a mimo jiné se zúčastnili krmení
surikat. Dalším výletem byl výšlap na Lovoš, na
který děti denně koukají, ale málokdo už se nahoře
byl podívat. Výhled na celé okolí si děti užily. Aktivním odpočinkem o prázdninách byla i návštěva
aquadromu Most, kde slavila úspěch hlavně vířivka
a samozřejmě tobogány. Děti se také v rámci výletů podívaly do zámku v Libochovicích. Prohlídka
s princeznou se dětem moc líbila a na závěr výletu
si všichni dali výbornou místní zmrzlinu. Děti také
zavítaly do Oparenského údolí nakrmit kozy a
cestou poznávaly rostliny, stromy a měly štěstí i na
pár hub.
Největší úspěch měl výlet do Zoologické zahrady
v Praze. Děti byly nadšené ze zvířátek, zúčastnily se
krmení a cvičení lachtanů, krmení fenků a také
krmení všemi oblíbených goril. Druhým nejúspěšnějším výletem byl zábavný park Mirákulum
v Milovicích, kde si děti užily nespočet překážkových drah, obří trampolíny, klouzačky a samozřejmě vodní svět.
Výlety se pořádaly za podpory Nadačního fondu
Mana potřebným, Fondu hejtmana Ústeckého
kraje a města Lovosice.
Petr Urban, Farní charita Lovosice

Na kole okolo Třebechovic pod Orebem
Klub českých turistů Lovosice pořádal 1. – 8. srpna 2020 putování na kolech v královéhradeckých lesích a v údolí Orlice. Celkem 21 přátel pohybu
v přírodě se vydalo do Třebechovic pod Orebem do hotelu Bor.

Sobotní odpoledne po příjezdu bylo věnováno
průzkumu nejbližšího okolí. Část výpravy se věnovala procházce po historickém jádru města,
část vyrazila na první projížďku do hlubokých
lesů. Jejich cílem byl 11 km vzdálený Ranč Bělečko. Přes velké horko byla jízda i osvěžení
v hospůdce velmi příjemné. Také druhý den meteorologové slibovali vedro. Přesto byla cesta
napříč lesy do Holic osvěžující. V Holicích jsme
ale dlouho hledali otevřenou restauraci. Od návštěvy muzea cestovatele Holuba nás odradily
blížící se hrozivě černé mraky. Naštěstí opravdový
slejvák nás po 50km jízdě zastihl až u večeře v
hotelu.
V pondělí od rána pršelo, a proto musela kola
zůstat v hotelu. Část výpravy navštívila zámek
Kuks, část výpravy si jela prohlédnout historické
jádro Hradce Králové. Ani úterní předpověď po-
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časí nebyla optimistická. Auty jsme se přepravili
na prohlídku zámku Opočno. Desítka odvážlivců
se odpoledne vydala pod zamračenou oblohou
na rozhlednu v Libníkovicích. Sv. Petr se naštěstí
smiloval a nenamočil nás. Na středu byla naplánovaná „horská“ etapa s krutým výjezdem do
Nové Vsi a dál až na rozhlednu Osičina. Den
sliboval daleké výhledy, které jsme si bohužel ze
zavřené rozhledny nevychutnali. Ze silniček kolem rozhledny se nám ale Orlické hory i Krkonoše
ukazovaly v plné kráse. Potom nás čekal krkolomný sjezd k poutnímu místu Dřizna, rodný
domek Františka Vladislava Heka v Dobrušce,
oběd a zpáteční cesta přes Opočno, opět 50 km.
Ve čtvrtek jsme vyrazili proti proudu Orlice do
Kostelce n. O. Část výpravy pokračovala dál
k zámku Doudleby, část výpravy si prohlédla
interiéry kosteleckého zámku. Na zpáteční cestě

jsme se se smíšenými pocity osvěžili v Roubence
v Týništi. Závěrečná etapa v pátek vedla opět
převážně lesy, tentokrát do Horního Jelení. Cestou nás příjemně překvapily Velíny se svým nádherně restaurovaným roubeným kostelem a neobvyklým uspořádáním okolí kostelíku. Po obědě
v Jelení jsme se všichni těšili na Pražírnu kávy
v Borohrádku a podávaná káva nás opravdu nezklamala.
Pohodovou atmosféru celého týdne dokreslovala možnost večerního koupání na koupališti v
Třebechovicích a také příjemná kavárnička na
náměstí. Samozřejmostí byla návštěva Orebu a
hlavně Muzea betlémů. Dámy si nenechaly ujít
bohatý sortiment kožených výrobků v „kabelkárně“. Děkujeme paní Petříkové z hotelu Bor za
týdenní azyl a za její výbornou kuchyň.
Miloš Vodička

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Historie
Letos v červnu uplynulo 450 let od narození zakladatele našeho města, Adama ml. z Valdštejna. Každý správný Lovosičan by si tak měl přečíst
čtyřdílný seriál Lovosického dneška, který nyní pokračuje závěrečnou částí. Seriál pro vás připravila kronikářka města Eva Hozmanová.

Adam ml. z Valdštejna – muž tří císařů, pragmatik i vlastenec
Minule jsme Adama z Valdštejna zanechali na
prahu Českého stavovského povstání, po defenestraci dvou císařských místodržících (Viléma Slavaty z Chlumu, Jaroslava Bořity z Martinic a písaře
Fabricia) z oken české kanceláře na Pražském
hradě 23. 5. 1618. Na počátku povstání byl Adam
z Valdštejna ml. považován za tolerantního a smířlivého politika a obě strany (císař i stavové) od něj
očekávaly podporu svých cílů. Valdštejn se však
snažil, aby povstání v zárodku ochromil. Podařilo
se mu to na Moravě, na českém zemském sněmu
Valdštejnova akce ztroskotala. Valdštejn se musel
rozhodnout – buď Fridrich Falcký a nejistá budoucnost, nebo Ferdinand II. a pokračování kariéry
v jeho službách, ovšem s rizikem ztráty majetku
v českých zemích. V té době se stáhl z politické
scény a zdržoval se v Lovosicích, které zvolil za
východisko emigrace. Posléze pomocí přátel získal
16. 11. 1619 povolení k opuštění země a odešel
do Saska, s jehož kurfiřtem se přátelil; nějakou
dobu pobýval v Budyšíně (prý v nuzných poměrech). Po bělohorské porážce českého povstání se
Ferdinand II. znovu ujal vlády v českých zemích
a už 23. 11. 1620 zrušil platnost Rudolfova Majestátu (1609) jeho přestřižením. Valdštejn byl za
svůj postoj vítězným císařem odměněn navrácením úřadu nejvyššího hofmistra (zastával ho do
roku 1627) a poté až do smrti byl nejvyšším purkrabím. Za zachování věrnosti císaři získal roku
1621 polepšení erbu, titul vysoce urozený, jmenování tajným radou a značný majetek z konfiskací. V
roce 1628 byl Adam mladší z Valdštejna na Komorním Hrádku, Sázavě, Lovosicích, Dobrovici,
Rožďalovicích a Třebíči povýšen do říšského
a českého hraběcího stavu. S ohledem na Adamovo chápání starobylých norem českého právního řádu, který rozlišoval pouze stav panský a rytířský, titul nepřijal. Adam zdůvodnil odmítnutí titulu
říšského hraběte tím, že je na svou příslušnost
k českému panskému stavu pyšný a chce jako
český pán také zemřít. Roku 1631 byl dekorován
řádem Zlatého rouna.
Ovšem politické změny přinesly Adamovi
i značné nesnáze. Český odboj vyústil ve fiasko
a Ferdinand se pomstil. Následovala vlna zatýkání,
konfiskací majetku a tvrdých trestů. Mimořádný
soudní tribunál zahájil svou činnost v polovině
března 1621. Předsedal mu kníže Karel z Lichtenštejna a jeho zástupcem se stal šedesátiletý Adam
ml. z Valdštejna, majitel našich Lovosic. Mnoho z
obviněných patřilo mezi jeho příbuzné nebo bylo
jeho přáteli z Rudolfova dvora a mnohým se snažil
nyní pomoct. Asi jeho zásluhou se mezi odsouzené na smrt nedostal ani jeden z jeho příbuzných,
ovšem mnozí dokonali v žaláři nebo museli odejít
do emigrace. Roku 1628 odchází do emigrace
i jeho sestra Kateřina a její manžel Karel st. ze
Žerotína (Adamovi postoupila své třebíčské panství). Adam musel zasáhnout i na svých panstvích,
aby poddaní přestoupili na katolickou víru: 24. 1.
1629 A dnes sem poslal na Lovosice 30 mušketýrů
a 10 rejtharů pro reformaci neposlušných poddaných. 25. 1. Dnes sem jel na Hrádek. 26. 1. 1629
Dnes sem tam zůstal a povolal sem k sobě ouřad
michovský a dal sem jim termín do čtyř neděl
k reformaci. A zřejmě i sám se častěji zpovídal a
navštěvoval mše. Ale nezanedbával ani lov a bankety a občas i různé střelecké soutěže, pokud mu
nebránila dna. Navštěvoval rovněž poutě a procesí. Téměř celý první půlrok 1631 trávil ve Vídni,
kde se konaly časté lovy (na medvědy, vlky, lišky,
jezevce, svině a jeleny…), komedie, bankety a plesy. V listopadu 1631 vpadli do Čech Sasové, Adam
zajistil převoz korunovačních klenotů a opustil
Prahu.
Albrecht z Valdštejna, Adamův synovec, byl po
bitvě na Bílé hoře nejmocnější šlechtic v Čechách.
Zřejmě nejvíce vytěžil z konfiskací majetku odsouzených císařský plukovník Albrecht z Valdštejna.
Nechutné Albrechtovy finanční spekulace poně-
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kud strýce a synovce na čas vzdálily, přesto byl ale
Adamův syn Maxmilián učiněn po smrti Valdštejnova synka dědicem Albrechtova pohádkového
jmění. V roce 1625 převzal vydržování a vrchní
velení císařských vojsk (generalissimus). Roku
1630 byl z politických důvodů z vrchního vedení
odvolán. V roce 1632 se vrátil Albrecht z Valdštejna do čela habsburské armády. Adam jeho
návrat na výsluní uvítal, kariéra jeho synů Maxe
a Pertolta závisela na Albrechtovi. 25. února 1634
byli však v Chebu pro údajnou zradu sesazený
generalissimus Albrecht z Valdštejna, Adamův
synovec, i jeho přítel hrabě Adam Erdman Trčka,
zavražděni. Společenským postavením Adama
z Valdštejna to ale příliš neotřáslo, zastával až do
své smrti úřad nejvyššího purkrabího a stýkal se s
ostatními příslušníky šlechtické elity. Jeho syn
Maxmilián ztratil sice téměř všechen nárok na
dědictví (získal jen Valdštejnský palác na Malé
Straně), ale císařovu důvěru Adam a jeho syn neztratili. Problémem byla evangelická víra jeho
druhé manželky Johanky Emilie, Adam se nemohl
s protestantskou manželkou objevit ve Vídni v
roce 1631 na svatbě následníka trůnu. Johanka
ovšem projevila v náboženské otázce velkou rozhodnost a v rodině došlo k dočasné roztržce.
Adam nakonec rezignoval a Johanka zůstala nekatoličkou. Přesto zůstal Valdštejnův palác v Josefské
ulici na Malé Straně centrem pobělohorské Prahy,
kde se setkávali aristokraté i diplomaté z celé

Evropy.
Adam z Valdštejna vedl bohatý společenský život
i ve vyšším věku, a tak si přivodil neobvyklý způsob smrti. V pražském paláci Viléma Slavaty velice
důkladně slavil a mírně opilý spadl z nosítek a pak
ze schodů. Ke zlomené noze se přidaly komplikace
a pan Adam po měsíci na lůžku umírá. Bylo mu 66
let. Ještě poslední narozeniny slavil ve velkém
stylu, úroveň hostiny i následného hudebního
programu byla podle kardinála Harracha vynikající.
Jeho závěť přinesla dětem příslušné podíly z majetku a otevřené dveře k úspěšné dvorské kariéře.
Adam z Valdštejna prožil ve světě zmatků a válek
podivuhodně úspěšný život. Zemřel 24. 8. 1638.
Jeho potomci, děti po synovi Maxmiliánovi, žijí
dodnes po celé Evropě. Po roce 1945 žili Valdštejnové v cizině, pouze hraběnka Valdštejnová dožívala ve svém pražském paláci i po roce 1948. Po r.
1989 se někteří Valdštejnové vrátili zpět do Čech
jako podnikatelé. Adam podle poslední vůle rozdělil svůj rozsáhlý majetek mezi své čtyři syny
takto: Komorní Hrádek (původně nazývaný Hrádek
nad Sázavou) dostal hrabě Jan Viktorín z Valdštejna (z 2. manželství), bohaté valdštejnské statky
v severních Čechách (mezi nimi také Lovosice)
obdrželi ostatní synové Karel, Maxmilián a Rudolf.
Z nich Maxmilián získal po Albrechtovi z Valdštejna panství mnichovohradišťské a převzal i
proslulý Valdštejnský palác na Malé Straně v Praze.
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Děti

Ztroskotali jsme na Zemi aneb Jaký byl tábor lovosických Tomíků
Tak jako každý rok ani letos nás
neminulo čtrnáctidenní dobrodružství s turistickým oddílem. Jako cílová
destinace se zvolila Vysočina - konkrétně Zvolenovice, malá víska poblíž
malebného Telče. Právě Telč se stal
naším častým cílem. Navštívili jsme
místní podzemí, zámek, kostel i věže
a také jsme se vyšplhali na rozhlednu
Oslednici. Naše cesty však nevedly
jen do Telče. Poznali jsme například
krásu hradu Roštejnu, vodní dílo v
Nové Říši či Chadimův mlýn, kde pro
nás měl pan majitel připravenou
poutavou a interaktivní prohlídku,
která děti velmi bavila. Nadchla nás
mimo jiné i rozhledna U Jakuba, k níž
vedla naučná stezka kolem skalního
útvaru „Ďáblova prdel.“ A náš největší výšlap vedl přes několik vesnic na
vrchol k vysílači Javořice a odtud
přes Míchovu skálu až k lomu v Řásné. Zkrátka výletů bylo mnoho a
jelikož nám počasí po většinu dnů krážem. Nevěnovali jsme se však nás provázela etapová hra Návrat
přálo, zcestovali jsme okolí křížem jen turistice. Po celou dobu tábora z hvězd. Všichni jsme se proměnili na

mimozemšťany z planety Atrox, kteří
ztroskotali na Zemi a zde se potýkali
s mnohými nástrahami a nebezpečenstvím. Zápasili jsme s laserovými
paprsky, utíkali před Nettvorrem a
Kruťáky, sestavovali Harvestery pro
sběr meteoritů, čelili nepřátelské
invazi a v neposlední řadě se utkali
ve vesmírném čtyřboji. Za jednotlivé
hry získaly děti místo bodů slabiky a
postupně jim tak vznikalo mimozemské jméno. Na konci tábora proběhlo
vyhodnocení a vítězný tým mohl
zůstat na Zemi, protože projevil dostatek znalostí a schopností přežití.
Ti, kteří se neumístili na předních
příčkách, se pak vrátili zpět na rodnou planetu Atrox. Hra všechny velmi
bavila, především díky rozmanitosti
soutěží, občas byla důležitá odvaha,
někdy síla a jindy zase rozhodl
„pamatovák,“ každý si přišel na své.
Tábor jsme si všichni užili do sytosti a
těšíme se na příští rok.
Karolína Schejbalová, TOM Vejři

Základní škola Antonína Baráka oslaví 60. narozeniny

V září si připomeneme 60 let od
slavnostního otevření naší školy.
Chystané oslavy byly narušeny anticovidovými opatřeními. Kulaté výročí školy zahájíme v září výstavou ve
vestibulu školy, ve které budou
zveřejněny dobové fotografie, kroniky i zajímavé učební pomůcky.
Výstava bude otevřena pro veřejnost každé pondělí od 14 do 16 až
do konce listopadu 2020.
Na oslavu výročí školy vznikly i
zajímavé publikace. První nese název Lovosicko z nebe a vedle jedinečných fotografií Českého středohoří se v ní prezentuje naše škola.
Druhou publikaci připravili sami
učitelé. Je to velmi pěkný nástěnný
kalendář na rok 2021 sestavený
z výtvarných prací našich žáků.
Vzpomínky bývalých ředitelů a učitelů školy, přehledy vycházejících
žáků, dobové fotografie a zajímavosti budou obsahem připraveného
almanachu. Kalendář i almanach
bude možné si zakoupit v kanceláři
školy.
Rok 2020 je pro školu ve znamení
60 let. Tento rok se stane i rokem
nových tradic. Poprvé byla udělena
Cena ředitele školy a poprvé žáci
9. tříd pracovali na ročníkových
závěrečných pracích, jejichž cílem
bylo vést žáky k samostatnosti, zodpovědnosti, umět říci svůj názor a
prezentovat výsledek své práce před
odbornou porotou. I přes výjimečnou situaci spojenou s pandemií
koronaviru žáci 9. tříd dotáhli své
ročníkové závěrečné práce do zdárného konce.
Každý žák posledního ročníku
základní školy si již v září 2019 zvolil
téma práce. Témata byla opravdu
různorodá a zajímavá, např. Kardiovaskulární systém, Vliv rodiny na
kriminalitu dítěte, Dějiny skautingu
na Lovosicku anebo Ženy hudební
skladatelky.
Na konci června porota vybrala a
ocenila nejzdařilejší autory závěreč-
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ných prací. Mezi oceněnými byl i žák
9.A Daniel Rambousek. Autor práce
o elektronických kytarách ohromil
svým výstupem pětičlennou odbornou porotu a v závěru své online
prezentace připojil i hudební číslo,
kdy na elektronickou kytaru zahrál
známé skladby.
Daniel Rambousek (na snímku) se
také stal historicky prvním držitelem
Ceny ředitele školy. Ocenění získal
za mimořádné studijní výsledky,
pomoc spolužákům a učitelům po
celou dobu studia na naší škole.
Cena ředitele školy bude udělena
každý rok žákům nebo učitelům za
mimořádnou činnost a přínos pro
školu.
Přejeme naší škole do dalších let
jen to nejlepší.
ZŠ Antonína Baráka Lovosice

Další články najdete
na webové stránce
dnesek.lovosice.com

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Sport

3. ročník Masters Europa Lovosice se vydařil na výbornou

Soutěži v atletických disciplínách
veteránů přálo i počasí, které nebylo
nesnesitelně dusné. Přes nelehkou
situaci v průběhu roku se přihlásil
velký počet závodníků z nejrůznějších koutů Evropy i dalších mimoevropských zemí. Jak jsme již informovali v předešlém čísle LD, nedostavil
se sice exkluzivní host, kterým měl
být pro tento rok elitní kubánský
běžec Alberto Juantorena (dvojná-

sobný olympijský vítěz z roku 1976
z letních olympijských her v Montrealu), a svou účast na poslední chvíli
odvolal Javier Sotomayor, také kubánský světový rekordman a olympijský vítěz z Barcelony 1992 ve skoku do výšky. Dorazily však české
hvězdy atletiky Jarmila Kratochvílová
(která stále drží světový rekord v
běhu na 800 m v čase 1:53,28, který
vytvořila 26. července 1983 v Mni-

chově) a Imrich Bugár (diskař, stříbrný z olympiády 1980 v Moskvě a
zároveň mistr Evropy z roku 1982 a
mistr světa z roku 1983) a též James
Beckford z Jamajky, stříbrný medailista z olympijských her z Atlanty
1996. Jeho osobní rekord jsou
862 cm ve skoku do dálky a 17,92 m
v trojskoku. Všichni ochotně pózovali
fotografům a s každým, kdo měl
zájem, si popovídali. Celou soutěží se

prostě nesla dobrá nálada a bylo
znát, že mnoho sportovců je přes
vzdálenost svých rodných zemí dobrými přáteli. Závodníci i návštěvníci si
pochvalovali prostředí a zázemí
našeho atletického závodiště, zajištění pořadatelů a organizačního týmu
a celkovou atmosféru. Fanoušci se
tak mohou těšit za dva roky na další
ročník tohoto jedinečného sportovního klání.
(rys)

Ozvěny Masters Europa Lovosice 2020: Poděkování ředitele závodu J. Smělého
Chci velmi poděkovat všem těm „méně viditelným lidem", kteří pomáhali s organizací, s rozhodováním a zabezpečením celé akce, je to mnoho
jmen a budu se snažit postupem času všechny
jmenovitě vyzdvihnout. Velmi chci poděkovat
týmu rozhodčích z Itálie pod vedením Morena
Beggia a Enzo Maoreta, kteří neváhali přijet pomoci z takové dálky s organizací, velmi chci poděkovat všem přátelům rozhodčím z Německa pod
vedením Karin Adler, Siegharda Strickera a Ulliho
Haase, všem českým skvělým rozhodčím pod
vedením Františka Páryse a technickému personálu vedenému Antonem Tomkem a Petrem Kovářem a regionální televizi pod vedením Jana Dostala za skvělý přímý internetový televizní přenos.
Chci poděkovat starostovi města Lovosice Ing.
Milanu Dianovi, Ph.D., MBA a jeho týmu úředníků,
hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi
a jeho týmu úředníků, Technickým službám města
Lovosice pod vedením pana Ing. Hruzy a sekci
pana Halušky, také řediteli Centra kultury Lovoš
Ing. Petru Drašnarovi, Ph.D. a jeho týmu, který
navrhl senzační vyhlašovací pódium, díky němuž
byl náš skvělý MASTERS postaven na světovější
úroveň. Dále děkuji vedoucímu ASK Milanu Berkovi a jeho týmu pracovníků stadionu, kteří připravili dokonale stadion k pořádání MAELO, také
vedoucímu ASK atletika Miroslavu Pavlíkovi a
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Janu Vernerovi za připravený tyčkařský sektor a
zapůjčení věcí, které byly zapotřebí k chodu MAELO, a sponzorům německé Volksbank Pirna, italské Vosges, české společnosti ENIRO, skvělému
Žateckému pivovaru za pomoci pana Vincíka,
reklamní společnosti LEAL vedené Alešem Lepičem a jeho týmu, který připravil nádherné diplomy, medaile, trička a plakáty. Děkuji i zahradnictví
Rous České Kopisty (pan Rous, který, ač drobný
podnikatel, tak přispěl hezkou částkou) a pekařství Kohn a syn, které dodalo chutné pečivo.
Další zvláštní poděkování patří hostům patronům, kteří zaštítili svými jmény náš skvělý
MASTERS. Byli jimi úžasní atleti let minulých paní
Jarmila Kratochvílová a pan Imrich Bugár, kteří si
vůbec na nic nehráli a s velkou ochotou a úsměvem odpovídali na dotazy, fotili se s každým, kdo
měl zájem, a rozdávali podpisy. Velké uctivé
„děkuji“ za jejich podporu. Také chci vyzdvihnout
atleta, který, ač skokanská hvězda 90. let, tak to
byl velice skromný, příjemný a společenský člověk
bez absolutně žádných hvězdných manýrů, jimiž
se vyznačuje i mnoho atletů, kteří z daleka nedosáhli takových úspěchů. Je jím James Beckford.
Stejně jako na všech skvělých atletech, kteří se
zúčastnili MAELO 2020, bylo i na Jamesovi vidět,
že atletiku miluje jako my všichni. Sláva, úcta a
čest všem zúčastněným atletům a atletkám.

Další velké poděkování patří mojí krásné milované manželce a synovi, kteří obsluhovali občerstvení na stadionu a bez kterých bych také nemohl
takovýto skvělý podnik uspořádat. Na pomoc
přijela kamarádka Jarka a všichni obsluhovali s
grácií a velkou ochotou, za což jim patří velké
„děkuji“, protože i po této stránce se musí naši
hosté atleti cítit jako doma. Myslím si, že se to
povedlo. Opravdu velké poděkování patří všem
soutěžícím, kteří podali fantastické výkony bez
ohledu na výkonnost. Vážím si nesmírně všech
zúčastněných atletů a jsou pro mě všichni bez
rozdílu výkonnosti zlatými vítězi. Uctivé velké
„děkuji“ a přeji všem, ať se daří co nejúžasněji.
Dnes přicházím se zprávou o nejstarších a nejmladších účastnících MAELO 2020. Nejstarší ženou byla paní Ludmila Sarofinová, která je ročník
1938, a ještě o pár let starší byl nejstarším mužem, a tudíž nejstarším účastníkem vůbec, pan
Václav Hejda, ročník 1926. Oba dva z České republiky. Smekám před nimi klobouk dolů a velká
úcta a bylo úžasné vidět, s jakým zápalem šli do
závodu. Naopak nejmladšími účastníky byli německá atletka Vanessa Lemence a polský atlet
Krzysztof Waźny, oba dva jako jediní zástupci
ročníku 1985. Pevně věřím, že další ročník MASTERS bude ještě lepší než tři předchozí. Z hloubi
srdce vám všem děkuji. Jaroslav Smělý, ředitel MAELO
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Malé kotě spalo v... pytli aneb Nechtěná koťata

Postavení koček v historii bylo různé, od uctívání ve starověkém Egyptě
až po pronásledování ve středověké
Evropě, kdy ve 14. století došlo téměř
k jejich vyhubení, což zřejmě přispělo
k rozšíření morové pandemie. Ovšem
ani dnes to kočky nemají mnohdy
jednoduché, jak dokládají dva nedávné případy v našem okolí.
Jedním je nález tří vyhozených koťat
cca 1 km za obcí Klapý (viz foto).
Koťata byla sotva třítýdenní a nebýt
všímavého řidiče kamionu, neměla by
nejmenší šanci přežít. Nálezce je
předal do Azylu pro opuštěné kočky
„Lucky“ v Černivě, kde jim byla poskytnuta odpovídající péče. Koťata
z druhého případu bohužel takové
štěstí neměla, byla nalezena vyhozená v pytli v odpadkovém koši v Třebenicích a tuto „péči“ svého majitele
nepřežila. Je zde na místě upozornit,
že tím byla naplněna skutková podstata trestného činu, protože nejen
zabití, ale i opuštění zvířete je ze
zákona považováno za týrání. Novela
trestního zákona navíc od června
2020 zpřísnila u nejzávažnějších případů týrání zvířat trest až na šest let
odnětí svobody. Pokud o podobném
zacházení se zvířaty víte, je nezbytné
to ohlásit policii, městskému úřadu
nebo veterinární správě. Těžko říct,
kolik podobných případů zůstalo
neodhaleno. Přitom řešení problému
s nechtěnými koťaty je velmi jednoduché. Tím řešením je kastrace kočky.
Naneštěstí je kastrace spojená s řadou mýtů, kterým mnoho lidí stále
věří. Například, že kastrovaná kočka
nechytá myši (ve skutečnosti chytají
mnohdy i více než před kastrací), že
je kastrace proti přírodě (opravdu
všichni, kdo použijí tento argument,
žijí v jeskyni uprostřed lesa v souladu

Kontakty na uvedené organizace:
Azyl pro opuštěné kočky „Lucky“: https://azyllucky.estranky.cz/
tel: 416 591 322, 777 444 373
KasPro: https://www.facebook.com/kaspropet/
FELITI kastruje: https://www.feliti.cz/
Pozor kočka: http://www.pozorkocka.cz/
Podrobné a ucelené informace o kastracích a vše, co s tím souvisí,
lze nalézt i na webu https://kastruj.cz/
s přírodou?), kočka by měla mít
aspoň jednou koťata (naopak, dle
veterinářů je ideální čas na kastraci
před první říjí, tedy zhruba v 6 měsících věku) a takto by se dalo pokračovat. Relevantním argumentem by
se mohla zdát cena kastrace, ale i zde
je řešení. V ČR existují kastrační programy: KasPro, FELITI kastruje a Pozor
kočka, díky nimž lze nechat kočku i

kocoura (ano i kocoury je třeba kastrovat) vykastrovat úplně zdarma či
za symbolický poplatek. Popřípadě se
lze obrátit na již výše zmíněný Azyl
pro opuštěné kočky „Lucky“ v Černivě, kde také pomohou kastraci zrealizovat za minimální náklady. Navíc má
tento spolek s městem Lovosice dohodu o odchytu toulavých koček,
proto je možné a žádoucí, aby i kočky

bez majitele byly hlášeny, kastrovány
a zabránilo se tak nekontrolovatelnému množení.
Pokud máte pocit, že není problém
vaše koťata rozdat lidem, vězte, že
koťata od matky mohou až ve dvanácti týdnech a každé takto darované
kotě vezme možnost umístění kotěte
z útulku, které jsou zpravidla všude
přeplněné. Takže pokud někdo touží
po kočce, nechť ji adoptuje. Každý
útulek bude rád a navíc bude moci
poskytnout místo dalším nalezencům.
Prosím tedy, chovejme se zodpovědně nejen k lidem, ale i ke zvířatům a
buďme vzorem pro své děti. Žádné
dítě by si asi nepřálo vidět svého
tatínka nebo babičku, jak vyhazuje
koťata v pytli do koše. Ne nadarmo
se říká, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
A. Drašnarová, T. Rotbauer

Chystá se Indonéský festival

V sobotu 17. října zavítá do Lovosic Indonésie. V místním hotelu LEV se totiž uskuteční unikátní akce – Indonéský festival. Ten pořádá pod záštitou Indonéské ambasády v Praze milovnice cestování a zakladatelka cestovní agentury Essence for life Adéla Metlická Lustyková. Hlavním poselstvím akce je
představit indonéskou kulturu a přinést kousek tohoto odlišného světa mezi všechny, kteří se do dalekých destinací nemohou vypravit, ale také všem těm,
jímž celosvětová pandemie zkřížila cestovatelské plány. Těšit se tak můžete na přednášky, besedy a taneční vystoupení, která vám přiblíží indonéskou
kulturu, a nebude chybět ani originální indonéská gastronomie. K Indonésii pochopitelně patří káva, takže zažijete sladké kávové odpoledne s povídáním
o kávě za přítomnosti lokální pražírny Zoban. Dále se seznámíte s neziskovým projektem Hany Svobodové, která na Borneu zachraňuje mořské želvy, a
vycestujete za kouzelnou kulturou na Bali a turistickými unikáty na Jávu s Adélou Metlickou Lustykovou. Odpolední program završí indonéský tanec, raut a
večer pobesedujete s hercem Romanem Zachem a režisérem Jiřím Novákem, kteří patří mezi zkušené cestovatele a milovníky Indonésie. Program akce a
předprodej vstupenek lze najít na webu www.essenceforlife.cz
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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 ze srpnového vydání: Theodor Gröger
Zakladatelem tradice chemického průmyslu v Lovosicích byl Theodor Gröger, který v roce 1900 na polích mezi Lovosicemi a Terezínem nechal vystavět první chemickou továrnu, tedy spíše dílnu. Využil pro svou stavbu městečko Lovosice, které bylo již v té době významným komunikačním uzlem v
blízkosti uhelných dolů. Před tím již ale vlastnil podobný závod na chemické
produkty v Radechově u Radonic na Kadaňsku. Továrnička na výrobu mazacích tuků, olejů a rafinaci pryskyřice zaměstnávala zpočátku jen 5 lidí, ale ani
později neměla více než 20 zaměstnanců. Produkovala však široký sortiment
výrobků, kupříkladu pryskyřice, tuky na kůže, mazací oleje, produkty minerálních olejů, vazelíny a strojní oleje, různé druhy mazacích past atd. Theodor
Gröger vlastnil patent na speciální mazací olej, tzv. Stanzův olej, který dodával zejména do porcelánek v Telnici a Žacléři. Firma prováděla mimo jiné i
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distribuci dovážených amerických a ruských benzinů a olejů. Byla rovněž
prodejcem pryskyřice americké firmy Herkules. Pokračovatelem byl podnik
Bohdan Theodor Gröger, chemische Produktenfabrik - Harzrafinerie Lobositz
1919-1950; v roce 1934 byla firma rozšířena.
Továrna na chemické výrobky byla v roce 1945 dána pod národní správu a
v roce 1946 znárodněna. Výrobní budovy byly pak v letech 1948 - 49 při
výstavbě výrobny dusíkatých hnojiv DUČE (Dusíkárny Čechy) zbourány a v
roce 1950 byla firma T. Gröger delimitována a vymazána z obchodního rejstříku. Dnešní Lovochemie má prapůvod ve sloučení továren T. Gröger a
A. Schram s výrobnou na dusíkatá hnojiva. Továrna na strojená hnojiva
vznikla 1. ledna 1951 a v roce 1958 se sloučila se závodem České hedvábí
Lovosice na jeden národní podnik nesoucí jméno Severočeské chemické
závody Lovosice (SCHZ). Po změně politických poměrů v roce 1989 Fond
národního majetku už 1. listopadu 1993 transformoval SCHZ Lovosice na
akciovou společnost s názvem Lovochemie Lovosice.
(hz)
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