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Kritérium cyklistických nadějí se znovu po roce uskutečnilo v centru Lovosic. Více na straně 6.
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Vážení spoluobčané,
po krátkém nadechnutí
a uvolnění od roušek a
zákazů se opět vracíme
do nouzového režimu.
Náskok, který jsme jako
stát měli, se bohužel
rozplynul a nyní budeme muset znovu zaujmout příslušná opatření. Budiž nám však
dostatečným důvodem k dodržování všech nařízení, že jsou jediným východiskem jak zamezit
šíření nákazy a důslednost jedinou
možností, jak být ohleduplný. Situaci průběžně sledujeme a snažíme se pružně reagovat na všechna
nařízení. V následujících měsících
se ukáže, jaký bude vývoj, a to v
měřítku států i celého světa. Investiční akce, které jsou naplánované
se ale stále snažíme naplňovat a
většina bude do konce roku zrealizována. V minulých měsících jsme
si užili krásného léta, bohužel jsme
se nedočkali završení v podobě
Václavské pouti ani termínově
přesunutých Valdštejnských slavností. Ze známých příčin je nebylo
možné uskutečnit. Co se ovšem
povedlo byl skvostný koncert
Václava Hudečka v kostele sv.
Václava s doprovodem Barocco
sempre giovane. Byl věnován
výročí 420 let povýšení Lovosic na
město. Ke každé takovéto výjimečné události patří hudba. Hudba, jejíž kvalitu prověřil čas a která
přispěla k důstojné vzpomínce
našeho význačného městského
jubilea. Další zdařilou akcí byl II.
ročník Kritéria nadějí v cyklistice.
V Lovosicích se po Jarmile Kratochvílové a Imrichu Bugárovi objevily opět význačné sportovní legendy. Miloš Fišera, Jiří Kvapil,
Radomír Šimůnek ml. Zde bych
rád poděkoval organizátorům z
CK JH Lovosice, že se povedlo tyto
osobnosti do našeho města přivést. Důležitost těchto lidí tkví v
jejich úspěchu, kterého dosáhli
cílevědomou prací a nezměrným
úsilím, což je motivující pro mládež a inspirující pro nás všechny a
dále nesmírnou skromností, kterou tyto skutečné celebrity – a
nyní myslím i maestra Hudečka
mají. Přeji nám všem, ať překleneme další náročné období, které
nás čeká.
Milan Dian

Organizace

Kynologický klub
se představuje
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Městský úřad

Město Lovosice spouští další on-line
webovou službu – Portál občana
Od 1. září 2020 je 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,...).
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 au-

tentizaci (https://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,...). 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 e-mailem 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.

COVID-19 v Lovosicích

Lovosice opět jako první přijaly
preventivní opatření ohledně koronaviru. Vedení města se sešlo 28. 7.
2020 k vyhodnocení zhoršující se
situace s výskytem koronaviru COVID-19. Pan Křivan seznámil vedení
města s vydaným Mimořádným
opatřením Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č.1/2020, které
se týkalo zákazu pohybu osob bez
OP dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních
sociálních služeb na celém území
Ústeckého kraje s platností od
24. 7. 2020 do odvolání. Dále
seznámil vedení města s vydaným
MO MZ, č. j. MZDR 15757/202026/MIN/KAN (od 27. 7., 0:00 do
odvolání - Týkalo se zákazu nebo
omezení divadelních, hudebních,
filmových a dalších uměleckých
představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových,
tanečních, tradičních a jiných akcí a
shromáždění s účastí přesahující
1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech,
nebo 500 osob, koná-li se akce
převážně ve vnitřních prostorech.
Dále zákaz pohybu osob a pobyt
bez ochranných prostředků na hromadných akcích přesahujících ve
stejný čas 100 osob, konaných ve
vnitřních prostorech staveb – nevztahuje se na děti do dvou let
věku, osoby s poruchou intelektu
apod., osoby při provádění autorského díla, sportovce v době tréninku, zápasu, soutěže apod.

Na základě těchto informací
rozhodlo vedení města o těchto
preventivních opatřeních:
Bylo vydáno upozornění občanům,
že je nezbytné, aby při vstupu do
prostor městského úřadu používali
roušku, šátek, nebo podobnou
ochranu obličeje. Toto oznámení
bylo vyvěšeno na stránkách města,
facebooku a informace rozeslána
mobilním rozhlasem.
Vedoucí odborů zabezpečí, aby
úředníci při styku s klientem (pokud
nemají ochrannou přepážku) používali ochranné roušky. Vedení města
doporučuje občanům používat OP
dýchacích cest při využívání MHD,
při návštěvě vnitřních kulturních
akcí, knihovny a obchodů.
Vedení města apeluje na občany, aby preferovali k vyřizování
záležitostí objednávkový systém
městského úřadu. Vedoucí odboru
dopravy ve spolupráci s dopravcem
provozujícím MHD Lovosice zabezpečí ozónování autobusu každý den
po ukončení provozu. Ředitel SSML
zabezpečí používání roušek při
návštěvách v DPS Lovosice.
Další vlna ohledně výskytu a šíření
koronaviru COVID-19 nastala po
skončení letních dovolených a
skončení prázdnin s nástupem dětí
do škol.
Na základě zhoršující se situace
bylo dne 10. 9. 2020 svoláno
jednání vedení města a zástupců
školství, dopravy a ředitelů příspěvkových organizací. Na zákla-
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dě jednání byla přijata následující
opatření:
Nákup ozónovače pro možnost
využití KC Lovoš. Zajištění zvýšené
dezinfekce společných prostor na
MěÚ Lovosice a u všech příspěvkových organizací. Informovat občany
města a všechny starosty ORP Lovosice o omezení vstupu osob do
prostor městského úřadu. K návštěvě pracovišť městského úřadu
je nutné se od 11. 9. 2020 objednat.
Od 11. 9. 2020 do 21. 9. 2020 byl
z důvodu pozitivního testu na COVID-19 uzavřen odbor dopravy.
Zaměstnanci byli na homeoffice a
zajišťovali tak běžnou agendu dál.
Všichni se podrobili testování a
nikdo nebyl shledán pozitivním.
Urgentní případy byly řešeny ve
spolupráci s Odborem dopravy v
Litoměřicích či Roudnici n. L. Starosta Lovosic vyjádřil uspokojení na
zajištění pracovních povinností i v
takto nastalé výjimečné situaci.
Dále bylo vydáno občanům upozornění, že je nezbytné, aby při
vstupu do prostor městského úřadu
používali roušku, šátek, nebo podobnou ochranu obličeje. Toto
oznámení je na stránkách města,
facebooku i v mobilním rozhlase.
Pan Křivan informoval vedení města
o přijatých opatřeních u Technických služeb města Lovosice, Sociálních služeb města Lovosice, Městské policie Lovosice a školských
zařízení zřizovaných městem Lovosice. Zabezpečil předávání informací od ředitelů školských zařízení
o výskytu COVID-19. Všem příspěvkovým organizacím města
Lovosice byly předány bezkontaktní teploměry k preventivní
kontrole zaměstnanců a žáků (v
případě nějakých příznaků).
Přijatá opatření ve školských
zařízeních zřizovaných městem
Lovosice:
Omezení přístupu cizích osob do
budovy školy. Dezinfekce u vchodu
do školy. Omezeno střídání tříd,
nejsou třídy půlené na jazyky a TV,
aby nedocházelo k míchání skupin
a zbytečnému střídání učeben. Třídy
jsou větrány a po každé hodině
učitelé stírají lavice dezinfekcí. Žáci
jsou poučení o dodržování hygieny
a pravidelné dezinfekci rukou. Je
omezen pohyb žáků po chodbách o
přestávce, tak aby se zbytečně neshlukovali. Ve společných prostorách se žáci i zaměstnanci pohybují
v rouškách. Při podezření nebo
výskytu kašle, rýmy apod. jsou žáci
posíláni domů. Ve všech školách
probíhala v rámci třídních hodin
příprava na distanční výuku.
Po razantním a skokovém snížení
účastníků na kulturních a sportovních akcích s omezujícími pravidly
byly tyto zrušeny. V současné době
je vyhlášen nouzový stav a sleduje
se další vývoj situace. Jako na počátku pandemie je opět nejdůležitější zavedení včasných opatření a
jejich dodržování, informovanost a
spolupráce všech městských subjektů.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Odbor životního prostředí

Technické služby města Lovosice

V pátek 4. září došlo k odlomení kosterní větve z větší z lip před cukrárnou
Johanka u sochy sv. Václava a zůstala viset v instalované vazbě. Větev musela být následně tentýž den ihned odstraněna Technickými službami města
Lovosice. Dřevina tak objemově přišla o třetinu koruny a v tuto chvíli je koruna víceméně jednostranná.
Lípa byla v roce 2017 prohlédnuta arboristy a byl na ní proveden zdravotní a
bezpečnostní řez a byla instalována vazba, která měla zabránit poranění
kolemjdoucích, či poškození majetku v případě statického selhání kosterního
větvení napadených větví. Dřevina již v roce 2016 jevila známky rozsáhlého
napadení agresivní hnilobou (Fomesfomentarius) a na stanovišti s velkým
provozem lidí byla udržitelná pouze s instalací předmětné vazby.
V současnosti je zpracováván plán na výměnu obou lip u sochy sv. Václava,
protože se nejedná o jedince, které jde s ohledem na provozní bezpečnost
v místě nadále udržet. K výměně by mělo dojít na podzim tohoto roku.

Provoz zimního stadionu byl 23. září zahájen

Odbor tajemníka
4. jednání Zastupitelstva města Lovosice
Ve středu 23. 9. 2020 proběhlo v sále „staré“ radnice jednání 4. Zastupitelstva
města Lovosice, které vedl místostarosta města pan Vladimír Šuma.
Na jednání zastupitelstva bylo projednáno 15 bodů programu a bylo schváleno celkem 16 usnesení. Nejdůležitějšími body byly: Plnění rozpočtu za
období 1. - 8. 2019, převody nemovitostí, zápis z finančního a kontrolního
výboru a Rozpočtové opatření č. 2. Zastupitelé také schválili změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Tepelné hospodářství města Lovosice
s. r. o. ohledně výše základního kapitálu společnosti na částku 32 578 000
korun. Dále byla přijata usnesení o poskytnutí dotací poskytovatelům sociálních a souvisejících služeb pro rok 2020 na základě veřejnoprávních smluv,
které byly schváleny v rozpočtu města.

říjen 2020

Na spuštění provozu zimního stadionu se každoročně těší jak místní kluby
(hokejový klub, krasobruslení), tak zájemci z veřejné sféry, kteří si stadion
pronajímají. K nájezdu ZS došlo bez komplikací, technologie chlazení funguje
a nevykazuje žádné závady. V současné době zatím není pořádáno veřejné
bruslení (do 18. 10.), a to vzhledem k mimořádným opatřením. Po zrušení
nouzového stavu se dále rozhodne. Situace je průběžně konzultována s hygienickou stanicí v Litoměřicích.

Odbor sociálně - právní ochrany dětí
V organizační struktuře Městského úřadu Lovosice došlo ke dni 1. března
2020 ke změně. K tomuto datu byl zřízen samostatný odbor sociálně – právní ochrany dětí. OSPOD sídlí nadále v budově městského úřadu v prvním
patře nové budovy.
Odbor SPOD zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
všem dětem a nezletilým bez výjimek a rozdílů. Činnost je zaměřená zejména na ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a ochranu
oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění.
Odbor je členěn na terénní sociální práci, náhradní rodinnou péči a výkon
kurately pro děti a mládež. Na odboru pracuje celkem 9 zaměstnanců úřadu, z toho 8 sociálních pracovníků, čímž je naplněn stav zaměstnanců na
odboru. Administrativní činnost odboru je zajištěna samostatným referentem. Za výkon činnosti agendy sociálně - právní ochrany dětí odpovídá
vedoucí odboru.
Pracovní profily pracovníků zařazených v OSPOD jsou dány platnou legislativou, a to zákonem č. 108/2006 o sociálních službách, kde jsou stanoveny
kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka. Z těchto
pracovních profilů vychází pracovní náplně konkrétních pracovníků:
- Sociální pracovník sociálně - právní ochrany dětí pomáhá rodičům při
řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a péči o dítě.
Ukládá výchovná opatření dětem a rodičům, prošetřuje podněty nasvědčující nedostatečné péči o dítě, poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte
na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti v rámci základního
poradenství. Vykonává úkony vyplývající z funkce opatrovníka (soudní jednání o rodičovské odpovědnosti, stanovení výše výživného, určení otcovství,
apod.), spolupracuje se školským, zdravotnickým, ústavním zařízením,
s nestátními organizacemi a dalšími subjekty, apod.
- Kurátor pro mládež pracuje s nezletilými dětmi do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného, a s mladistvými (15 - 18 let), u nichž bylo zahájeno
trestní stíhání, nebo kteří se dopustili přestupku. Dále pracuje s dětmi a
mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví,
útěky z domova, agresivita, alkoholismus, toxikomanie, apod.). Poskytuje
pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných
vlivů, vykonává úkoly podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, účastní
se trestního a přestupkového řízení proti mladistvým. Spolupracuje se zařízením pro výkon ústavní výchovy, věznicemi, navštěvuje mladistvé ve vazbě,
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, apod.
- Pracovník pro náhradní rodinnou péči vyhledává děti vhodné k osvojení a
svěření do pěstounské péče a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo
pěstouny, dále vede evidenci žádostí a dokumentaci o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče, poskytuje poradenství a zprostředkovává
související služby, apod.
Město Lovosice a jeho správní obvod (32 obcí) má ke dni 31. prosince 2019
evidováno celkem 26 914 obyvatel, z čehož bylo 5 297 dětí do 18 let.
Vnitřní pravidla a postupy vytvořené za účelem naplnění standardů kvality
sociálně - právní ochrany dětí má OSPOD Lovosice pro své občany uveřejněny na webových stránkách města: www.meulovo.cz (městský úřad – odbory MěÚ – odbor sociálně - právní ochrany dětí: rozdělení obvodu, kontakty, standardy kvality) a na nástěnkách před kancelářemi OSPOD. Webové
stránky města a informace týkající se OSPOD jsou pravidelně aktualizovány.
OSPOD má rovněž k dispozici informativní letáky týkající se řešení tíživých
životních situací, které jsou určené pro širokou veřejnost.
Lenka Svašková, vedoucí odboru OSPOD

Úklid ulic, říjen 2020
6.10. Terezínská, Nádražní
7.10. Palackého, Mírová
13.10. Okružní, Zahradní
14.10. U Nadjezdu s napojením na ul. Terezínská, P. Holého
20.10. Kmochova, V. Nejedlého
21.10. Zvonařova, J. Ježka
27.10. Tovární, Osvoboditelů parkoviště u sochy
29.10. Sady pionýrů, U Výtopny
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Aktuality

U kapličky se začne stavět okružní křižovatka

ŘSD ČR Správa Chomutov plánuje ještě na podzim letošního roku přestavět úrovňovou křižovatku silnic I/15 a III/00817 v Lovosicích u kapličky na křižovatku okružní. Pro stavbu jsou vydána všechna potřebná stavební povolení. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, zahájení stavby předpokládáme na podzim s tím, že stavba musí být do konce roku dokončena tak, aby byla provozu schopna. Důvodem samotné realizace je řada dopravních nehod, způsobených nerespektováním pravidel silničního provozu, po změně tvaru křižovatky na
křižovatku okružní předpokládáme zvýšení bezpečnosti, jelikož by mělo dojít k žádoucímu zpomalení vozidel při zachování plynulosti dopravy.
Veronika Říhová, Tým komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, foto rys

SVS opravuje ve Vančurově ulici
vodovod i kanalizaci
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou
investiční akci roku 2020: V Lovosicích, v ulici Vančurova, bude provedena rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro
cca 100 napojených obyvatel. Stavba je koordinována s rekonstrukcí
plynovodu (společnost GridServices) a s obnovou povrchů (město
Lovosice).

Více o stavbě
V uvedené lokalitě se nachází
vodovodní řad z litiny DN 70 z roku
1937. Řad je již dožilý, s narůstajícím počtem poruch. V těsném souběhu s vodovodem je uložena kanalizace, kterou tvoří betonové
potrubí DN 300. Stoka byla postavena v roce 1910. Některé úseky
nebylo možné prohlédnout kamerou kvůli četným kavernám. V prohlédnutých úsecích kamera prokázala korozi materiálu nad 50 %,
chemické narušení stoky, praskliny,
rozlomení stoky a chybějící části.
Z uvedených technických důvodů
a v koordinaci s dalšími investory,
rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 240 metrů a kanalizace v délce 204 metrů.
Pro novou kanalizaci bude použito
potrubí z kameniny DN 300 tř. 160,
jedná se o úsek se začátkem v ulici
Dlouhá a s ukončením na konci

4

ulice Vančurova. Před samotnou
rekonstrukcí kanalizace musí být
vymístěn plynovod z trasy rekonstruované kanalizace (staničení
0,005 – 0,048 km).
Zároveň dojde k výměně vodovodu, bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE d90
SDR17. Vodovod je veden podél
chodníku a není veden v souběhu s
kanalizací. V rámci rekonstrukce
kanalizace budou přepojeny veškeré stávající domovní přípojky a přípojky od uličních vpustí v celkovém
počtu cca 15 ks. V rámci rekonstrukce vodovodu budou veškeré
stávající přípojky také přepojeny (15
ks).
Investorem stavby je SVS. Stavba
byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. srpna 2020.
Vlastní stavební práce začaly v následujících dnech. Podle smlouvy o
dílo má být stavba dokončena
nejpozději 5 měsíců od předání
staveniště, tj. do 26. ledna 2021.
Je to jedna ze staveb z oblasti
obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově
majetku i strategických (vyvolaných
legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez
DPH.
Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Jednotky
Jednotka požární ochrany HZS Ústeckého kraje
PS Lovosice na území ORP Lovosice
(vybrané zásahy od 1. 8. do 21. 9. 2020)

4. 8. v 6:16 vyjela jednotka HZS stanice Lovosice k úniku nafty z tahače
stojícího na parkovišti OMV v k.ú. Siřejovice u D8. Po utěsnění úniku byl
tahač odpojen od návěsu a odvezen odtahovou službou.
11. 8. byla jednotka vyslána k odstranění stromu ze silnice č. I/15 mezi obcí
Čížkovice a Jenčice. Z důvodu silného větru padl strom přes jeden jízdní
pruh.
11. 8. vyjela jednotka do obce Čížkovice na pomoc k zabránění vnikání vody
do domu a dvoru při přívalovém dešti. Po prvotním zásahu zůstala na místě
dobrovolná jednotka z Čížkovic a Lovosičtí přejeli k jiné události.
14. 8. ve 4:03 byla jednotka povolána na transport pacienta do obce Oparno. Po příjezdu na místo zde již byli záchranáři, kteří potřebovali pomoci s
naložením nadměrného pacienta do sanity.
18. 8. ve 14:26 vyjely jednotky ze stanice Lovosice a Litoměřice k dopravní
nehodě na dálnici D8 na 52. km ve směru na Ústí nad Labem u výjezdu na
Velemín. Šlo o nehodu dvou osobních automobilů se zraněním čtyř osob, z
toho jedno bylo vážné s následným vyprošťováním zaklíněné osoby. Na
místě zasahoval i záchranářský vrtulník, který osobu převezl na traumacentrum do Ústí nad Labem. Ostatní 3 lehce zraněné osoby byly záchranáři
dopraveny do litoměřické nemocnice. Během zásahu byla komunikace uzavřena v obou směrech.
19. 8. v 10:48 byla jednotka povolána k požáru lesního porostu v k.ú. Lovosice. Jednalo se o vypalování kabelů v lesním porostu. Na místě nebyla
žádná osoba. Vypalování kabelů probíhalo v ohraničeném prostoru 1x1 m.
Včasným ohlášením a zásahem nezpůsobil oheň žádné škody.
21. 8. v 0:51 vyrazila jednotka k úniku nafty z kamionu na dálnici D8 na 50.
km ve směru na Německo. Únik byl na asfaltové ploše o velikosti cca 20
metrů. Po přečerpání poškozené nádrže odjel kamion na sjezd z dálnice,
aby nezasahoval do jízdního pruhu.

Městská policie Lovosice

(vybrané zásahy od 16. 8. do 15. 9. 2020)
Fyzické napadení
16. 8. v 1:20 hodin jsme v ulici Přívozní řešili fyzické napadení mezi osobami. Došlo ke zranění jedné z osob, které si vyžádalo lékařské ošetření. Pro
podezření ze spáchání trestného činu si případ převzala Policie ČR.
Krádež
20. 8. v 13:35 jsme prováděli úkony k podvodnému vylákání finanční hotovosti. Doposud neznámý pachatel vylákal v ulici Nádražní od poškozeného
finanční hotovost pod záminkou prodeje ručního nářadí. S penězi odešel a
nářadí nedodal.
Nedovolené odstavení vozidla
21. 8. v 8:40 jsme v ulici Terezínská řešili nedovolené odstavení vozidla tov.
značky Opel z důvodu uplynutí časové lhůty platnosti technické prohlídky.
Krádež zboží z Penny marketu
21. 8. v 11:15 jsme řešili krádež zboží z Penny marketu. Pachateli z Lovosic
byla udělena pokuta.
Spolupráce s Policií ČR
25. 8. a 2. 9. jsme v rámci spolupráce s Policií ČR na žádost obvodního oddělení Lovosice poskytovali záznam z kamer městského dohlížecího systému.
Zadržení osoby v pátrání
27. 8. v 17:15 jsme v ulici Obchodní zadrželi osobu v pátrání. Osoba byla
předána Policii ČR.
Podezření z řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
5. 9. v 13:55 jsme řešili řidiče motorového vozidla tov. značky Renault, které
jelo po chodníku v ulici Dlouhá. Řidič dále nereagoval na světelné a zvukové výzvy k zastavení. Vozidlo bylo zastaveno v ulici Zámecká. Řidič
z Nového Strašecí jevil známky požití alkoholických nápojů. Případ si na
místě převzala Policie ČR.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

24. 8. ve 14:12 vyjely k události na vlakovém nádraží Lovosice jednotky HZS
ze stanice Lovosice a HZSP Správy železnic Ústí nad Labem. Povolání jednotek bylo z důvodu nešťastné události, kdy měla jedna osoba spadnout pod
vlak. Jednotka provedla průzkum, kterým zjistila, že se jedná o muže, který
skočil z nástupiště pod brzdící vlak. Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem. Jednotka tedy zajistila místo nehody, tak aby civilní osoby nevstupovaly na nástupiště, a plachtou zakryla mrtvého muže.
25. 8. ve 14:54 byla jednotka povolána na otevření bytu v Lovosicích s podezřením na úmrtí. Po otevření bytu bylo na chodbě hned za vchodovými
dveřmi nalezeno tělo ve značném stádiu rozkladu.
25. 8. ve 21:01 byla jednotka vyslána k úniku plynu do ulice Dlouhá. V době
příjezdu byla chodba domu již přirozeně odvětrávána. Plynárenská služba
zkontrolovala celý panelový dům se svými detekčními prostředky a došla k
negativnímu výsledku.
26. 8. v 9:17 vyjeli hasiči k odchytu sršňů do Domova sociální péče v Chotěšově. Hnízdo se nacházelo v podhledu vedle komína. Jednotka podhled
rozebrala a zjistila, že hnízdo zasahuje až na půdu budovy. Hasiči jej odstranili a bylo vypuštěno v lese.
26. 8. ve 13:02 byla jednotka povolána k odstranění stromu z komunikace
mezi obcemi Vrbičany a Chotěšov. Po zásahu přejela k dalšímu odstranění
stromu ze silnice mezi obcemi Lkáň a Dlažkovice.
27. 8. navečer vyjela jednotka do Penny marketu v Lovosicích. Jednalo se o
únik chladicího média z centrálního rozvodu chladicího boxu. V celé prodejně byl u stropu oblak bez zápachu a bez dráždivých účinků. Dle zásobníku
na plyn uniklo 70 kg tohoto plynu. Konkrétně se jednalo o chladicí plyn
(R134a), který není zdraví nebezpečný.
1. 9. v 19:33 vyjeli hasiči k otevření bytu do ulice Wolkerova. Jednotka vnikla
do bytu otevřenou větračkou a po vyšetření pacienta záchranáři pomohla s
transportem pacienta do sanity.
2. 9. v 8:28 vyjela jednotka k dopravní nehodě dvou osobních automobilů
na nájezdu dálnice D8 u Lukavce. Jednalo se o jedno havarované vozidlo
Audi mimo komunikaci, které tam skončilo po úhybném manévru před
hrozící srážkou s protijedoucím vozidlem Volkswagen, které mu nedalo
přednost v jízdě. Jednotka u vozidla Audi odpojila akumulátor a zabránila
dalšímu úniku provozních kapalin do půdy. Posádka druhého vozidla byla v
pořádku a ani na voze nevznikla žádná škoda.
5. 9. v 10:30 vyjeli hasiči k požáru osobního automobilu na parkovišti Benziny u dálnice D8. Požár, který byl při příjezdu jednotky již v plném rozsahu,
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byl během tří minut lokalizován a následně zlikvidován.
7. 9. v 10:53 byla jednotka povolána k otevření bytu s podezřením na úmrtí.
Od sousedů bylo zjištěno, že majitelé domu, z nějž teče voda, by měli být
na chatě. Jednotka povolala na místo SČVK k uzavření hlavního přívodu
vody. Majitel domu byl policií kontaktován a přijel na místo. Uvnitř se nikdo
nenacházel.
15. 9. ve 2:26 byly vyslány jednotky SDHO Třebenice a HZS Lovosice k události do Třebenic, kde mělo dojít k výbuchu tlakového kotle. Při příjezdu
jednotky měli záchranáři v péči osobu, která utrpěla popáleniny druhého
stupě na 50 % těla od podomácku vyrobené destilační kolony na alkohol
umístěné vedle obytné budovy. Na místo přiletěl vrtulník záchranářů, aby
osobu transportoval do nemocnice v Praze.
16. 9. jsme po jedné hodině v noci přijali oznámení o požáru větví a klestí v
Libochovicích na volně přístupné travnaté ploše. V době příjezdu jednotky
byla požárem plně zasažena hromada větví na rozloze cca 3x3 m. Plameny
částečně zasáhly i konce větví poblíž stojícího vzrostlého stromu.
19. 9. v 10:25 byla jednotka povolána do ulice Dlouhá na pomoc záchranářům s transportem pacienta vážícího cca 140 kg, který mel zlomený krček.
Jednotka pomohla s naložením pacienta na vakuovou matraci a s transportem z třetího nadzemního podlaží do sanity.
Lukáš Balaštík, velitel stanice
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Fotostrana

2. ročník Kritéria nadějí a zároveň 12. závod v rámci Českého poháru
v silniční cyklistice Techniserv 2020 se vydařil

Sportovcům přálo počasí a závody měly hladký průběh bez kolizí a zranění. Po závodu nejmenších dětí se postupně v ulicích města projel peloton
všech věkových kategorií (ml. žáků i žákyň, juniorek i juniorů, kadetů i kadetek a závěr patřil ženám a mužům). Vyhlášení vítězů probíhalo na
náměstí, kde se rovněž bylo možné občerstvit. Velkou radostí byla účast legendárních osobností cyklistiky Miloše Fišery (dvojnásobného mistra
světa), stříbrného medailisty Radomíra Šimůnka ml. a Jiřího Kvapila, který byl v top ten na MS.
(rys, foto archiv)

6

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Kultura

Oprava varhan v kostele svatého Václava

V minulém měsíci započaly akce k opravě varhan v našem kostele. Zajímavá byla již prvá z akcí – Den otevřených varhan.
Návštěvníci si mohli prohlédnout útroby tohoto
zajímavého nástroje a dozvědět se mnoho i o
kostele samém. Pan varhanář zodpověděl veškeré
otázky přítomných a zájemci mohli vystoupit i na
věž ke zvonům, nahlédnout do sakristie, kam
běžně není přístup, či dokonce rozezvučet sami
tento monstrózní nástroj. Po celé odpoledne byl
přítomen též jeden z hlavních iniciátorů akce,
lovosický rodák, varhaník a skladatel Pavel Hrubeš,
který na nástroj preludoval a dotvářel tak zajímavou atmosféru.
Novodobá historie královského nástroje v lovosickém kostele sv. Václava sahá až do poloviny 18.
století. Roku 1747 byla uzavřena smlouva na stavbu nových varhan s chabařovickým varhanářem
Johannem Christophem Standfussem (1699 1760). Vzorem se stal jeho nástroj v kostele sv.
Martina ve Velemíně z roku 1743 (ten se dochoval
do dnešní doby v téměř původním stavu jako
jedno z mála děl mistra Standfusse).
Varhany měly dva manuály a pedál s krátkými
basovými oktávami (rozsah klaviatur C-c3, pedál
C-a) a manuálovou spojku. Pozitiv s hracím stolem
byl vestavěn do jednodílného korpusu. Varhaník
tedy seděl zády k oltáři. Standfussovy barokní
varhany sloužily v lovosickém chrámu více než 160
let. Ovšem ke konci 19. století přestal nástroj odpovídat tehdejším varhanářským trendům a požadavkům ceciliánské reformy. Roku 1886 se začalo
uvažovat o jeho přestavbě. Nové varhany byly
objednány u renomované pražské firmy Heinrich
Schiffner (1853 - 1938) jako dvou manuálový
pneumatický s 21 rejstříky a krásnou romantickou
dispozicí.
V roce 1910 byla ukončena sbírka na nové varhany, kdy se sešlo 5000 Kr. a pak ještě dalších 2000
Kr. Varhany měly být postaveny do roku 1910, ale
dokončeny a vysvěceny byly až 4. 9. 1913. Nový

pneumatický nástroj měl dva manuály s pedálem
a byl zabudován ve vkusné mramorované pseudobarokní skříni. Jednalo se o vynikající romantické dílo s ušlechtilou intonací, které dokazovalo
vysoké umělecké kvality svého autora. Rovněž
dispozice byla navržena s ohledem na akustiku
barokního chrámu a pro doprovod liturgie i koncertní účely zcela vyhovovala. Za 1. světové války
tyto cínové píšťaly díky srdnatosti místního faráře

ušly konfiskaci. Později po první světové válce byly
varhany rozšířeny firmou Hubička. Schiffnerův
romantický nástroj se však koncem osmdesátých
let 20. století nacházel ve špatném technickém
stavu, ale jinak nedotčený.
Vzhledem k minimální údržbě přestala pneumatická traktura prakticky fungovat. Lovosický varhaník a regenschori Jiří Stýblo navrhl varhany přestavět s ponecháním některých Schiffnerových rejstříků a původní pseudobarokní skříně. V letech
1989-1992 byl nástroj nešťastně „pseudobarokně“
přestavěn. Byly odstraněny charakteristické romantické rejstříky a nasazeny nové, které ale nemají vůbec nic společného s tradicí českého varhanářství a i ve své době byly anachronismem.
Brněnský varhanář Karel Zadák, který tuto přestavbu realizoval, bohužel přestavěl i pneumatickou
trakturu, která se kvůli tomu ještě více zpožďuje
než dříve.
Současný nástroj má dva manuály s pedálem a je
ovládán pneumatickou kuželkovou trakturou. V
dispozici jsou hojně zastoupeny alikvotní hlasy,
ale i některé romantické rejstříky převzaté z předchozího nástroje. Varhany jsou vzhledem ke svému univerzálnímu dispozičnímu vybavení vhodné
nejen k doprovodu liturgie, ale i k interpretaci
veškeré varhanní literatury. V současnosti by potřebovaly opravu spojenou s výměnou míšků a
generálním čištěním. Dále by bylo zapotřebí sehnat finanční prostředky na chybějící jazykový
rejstřík Pozoun 16` v pedálu, který by podpořil
majestátní pleno nástroje v akusticky krásném
prostoru barokního chrámu.
Pokud by došlo k návratu k původní konstrukční,
technické a dispoziční podobě, nástroj by byl
rovnocenným protějškem vynikajícího, nedávno
restaurovaného nástroje firmy Rieger v Terezíně.
Martin Brůža, foto rys

Lovosice mají za sebou spoustu povedených akcí

Konec prázdnin, jakož i babí léto se vydařilo, a tak kulturní akce zaznamenaly úspěch. Vydařily se hravé úterky i Mejdan na koupálku. Ještě v září si posluchači mohli užít pravidelné hudební pátky na náměstí, kde se prostřídaly kromě klasických stylů rocku, country a jazzu také žánry, které dosud u nás nezazněly. Brazilská samba nebo francouzské šansony dovedly nejednoho posluchače i roztančit. Skutečnou lahůdkou pak byl koncert Václava Hudečka a komorního tělesa Barocco sempre giovane, který byl letos věnován 420letému výročí povýšení Lovosic na město.
(rys, foto rys a archiv)
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Školy

Základní škola Všehdrova
oslavila 60. narozeniny

Školáci se zapojili
do Olympijského běhu
Naše škola byla součástí největšího běžeckého dne v České republice.
Přihlásili jsme se do T- Mobile Olympijského běhu, kterým Český olympijský
výbor slaví Olympijský den. Dne 16. září jsme uspořádali vlastní závod, kterého se zúčastnily postupně všechny třídy naší školy. Každý žák byl za svůj
výkon odměněn olympijskou medailí a diplomem. Protože v tomto týdnu
startovaly také oslavy 130. výročí založení školy, napočítali jsme symbolicky
uběhnutých 130 km.
Jarmila Višňovcová,

Deset let uteklo jako voda a my
jsme s dostatečným předstihem
začali plánovat oslavy 60. výročí od
otevření ZŠ pro první žáky v historii
(275 žáků a 11 pedagogů). V červnu
1960 bylo rozhodnuto přidělit bývalou budovu okresního soudu pro
školní účely. Přestavbou a vedením
byl pověřen pan Veleman. Nyní je
kapacita školy 240 žáků a vzdělání
jim poskytuje 14 pedagogických

8

pracovníků, 4 asistentky pedagoga a
5 vychovatelek v školní družině.
Bohužel jsme vzhledem k současné
situaci neměli šanci uspořádat setkání s bývalými zaměstnanci a přáteli
školy. Proto oslavy proběhly skromně. Vydali jsme bulletin, uspořádali
výstavu prací žáků minulých i současných (každý návštěvník dostal
dárek z naší keramické dílny), dali
jsme vyrobit notýsky s názvem školy
a propiskou. U příležitosti těchto
oslav jsme nechali navrhnout nový
znak školy.
Pevně doufáme, že situace v červnu 2021 bude již stabilní a my se
s vámi budeme moci setkat na tradiční Zahradní akci nebo akademii
školy. Za kolektiv ZŠ Martina Provinská

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Školy

130. výročí založení 1. základní školy v Lovosicích
Tento školní rok oslavuje naše základní škola historicky významné výročí, 130 let od svého založení.

Zvolili jsme tradiční podobu oslavy. 16. září
jsme zahájili výstavu spojenou s krátkým průnikem do historie školy a života školy. Ať byla
historie budovy školy v minulosti jakákoliv, podstatné je, že zde získalo základní ale i střední
vzdělání tisíce mladých lidí. Co snad je ještě podstatnější, že s existencí školy tito lidé spojují své
nejhezčí vzpomínky z mládí, vzpomínky na příjemné pocity z úspěchů, vzpomínky na první
lásky a přátelství.
Školu nedělá jen budova, ale hlavně její žáci a
učitelé. Ve škole dnes učí její dřívější žáci, do

školy chodí děti, a dokonce vnuci dřívějších žáků.
Kde je tedy včera a kde je dnes? Jsme 1. základní
škola v Lovosicích – téměř historická. Duchem
však stále mladá, dynamická, moderní.
Máme zde již skutečně takřka všechno, co je
nezbytně nutné k moderní výuce: moderní IT
vybavení, odborné učebny, hudební sál, moderní
učební pomůcky, kvalitní a hlavně obětavé učitele, děti toužící po vzdělání. Naší hlavní prioritou
je kromě základní výuky naplňování a prohlubování školního vzdělávacího programu Škola pro
život – škola pro tebe. Pevně věřím, že se nám

toto splní a nebudou to jen klamná slova. Před
130 lety byla 1. základní škola v Lovosicích
chloubou města (objevovala se téměř na každé
pohlednici). Přejme si společně, aby byla tou
chloubou i dnes a třeba i za dalších 100 let. A
nejen vzhledem a vybavením, ale i kvalitou poskytovaného vzdělávání.
Milá školo! Za všechny žáky, pedagogy, zaměstnance, přátele školy ti přeji do dalších let, abys i
nadále sloužila účelu, jakému jsi byla postavena.
Vzdělávání nejmladší generace, našich dětí.
Jarmila Višňovcová, ředitelka

Na Základní škole praktické v Lovosicích proběhly opravy

Na ZŠ praktické v Lovosicích, jejíž činnost vykonává ZŠ speciální, ZŠ praktická a Praktická škola v Litoměřicích v Šaldově ulici, se v měsíci květnu začalo s
nutnými opravami pláště školy a po dlouhých letech budova dostala "nový
kabát". Získala pestrý a veselý ráz v lokalitě, kde je umístěna. Za bezproblémový průběh celé akce patří poděkování zhotoviteli, litoměřické stavební
společnosti HARTEX s.r.o.
Za zmínku také stojí to, že od doby sloučení k 1. lednu 2016 s výše uvedeným zařízením v budově školy proběhly finančně nákladné a rozsáhlé opravy

říjen 2020

- celková izolace proti vlhkosti, nové sociální zařízení pro žáky a pracovníky
školy, pokládka linolea ve všech prostorách, výměna vstupních dveří.
V popředí zájmu je nadále další vybavování moderními učebními a kompenzačními pomůckami a ICT technikou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
V současné době školu navštěvuje 76 žáků. Jim a jejich pedagogům přeji v
pěkném školním prostředí mnoho úspěchů a spokojenosti.
Jan Preiss, ředitel školy
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Historie

• • • Návrat svatého Václava do Lovosic • • •

Den 30. září 2000 zůstane vepsán zlatým písmem do novodobé historie Lovosic - do města se po 42 letech vrátil patron české země svatý Václav.
Socha svatého Václava, pocházející z r. 1707 a
umístěná na korintském sloupě, stávala od r. 1845
mezi dvěma lipami na náměstí. V r. 1958 rozhodli
pracovníci MNV Lovosice o její demontáži a odvezení do Třebenic za evangelický kostel. Socha byla
silně poškozena a v podstatě nikdo se o ni dlouhá
léta nestaral. Přesné datum, kdy pomník zmizel z
Lovosic, není známo, bylo to někdy v r. 1958 nebo
1959.
Od 4. července do 7. září 2000 prováděl akademický sochař Libor Pisklák z Třebenic restaurátorské a konzervační práce. Chybějící hlava, pravá ruka
a poškozené části skulptury byly doplněny a zaceleny z umělého kamene a bylo vyrobeno nové kopí
s pozlaceným hrotem. Byly vyrobeny i kopie částí
sloupu z božanovského pískovce. Následně byly
jednotlivé části (11 kusů) postupně sestaveny na
betonový základ a propojeny měděnými čepy. Celá
památka byla nakonec opatřena konsolidačním
nátěrem. Celková výška Svatováclavského sloupu
činí v současnosti 6,85 m.
Slavnostní znovuodhalení sochy proběhlo na
lovosickém náměstí v sobotu 30. září v 10.30 hodin;
od toho dne nese toto náměstí i jeho jméno Václavské (přejmenování bylo schváleno na Zastupitelstvu města Lovosice 14. 9. 2000). Korintský
sloup se sochou svatého Václava odhalil tehdejší
starosta města Jan Kulhánek za přítomnosti asi sta
lovosických občanů i oficiálních hostů - senátora
Ing. Karla Burdy, poslance Roberta Kopeckého a
pana Václava Vobořila, bývalého starosty Třebenic.
Poté sochu svatého Václava společně vysvětili
Mons. Milan Bezděk, v roce 2000 dómský farář
katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích a bývalý lovosický farář, a P. Antoni Kośmidek, v roce 2000 farář
lovosické farnosti. Historický okamžik proběhl za
tónů svatováclavského chorálu v provedení Brass
Bandu v koncertní úpravě MgA. Jiřího Lhotského a
dělových salv. Mons. Milan Bezděk zakončil svou
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Den české státnosti se poprvé
slavil 28. září 2000
Tento svátek je novým státním svátkem České republiky, a to na paměť úmrtí svatého
Václava v roce 929. I první republika uznávala
svatého Václava jako patrona Československé
republiky, a dokonce se konala státní oslava
svatováclavského milénia v roce 1929.
Samostatný český stát byl obnoven 1. ledna
1993 v duchu věrnosti všem dobrým tradicím
dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti
československé (preambule Ústavy). Symbolem české středověké státnosti byla odnepaměti svatováclavská legenda. A svatý Václav
je také patronem katolického kostela města
Lovosice a před 20 lety se jeho socha úspěšně
do města vrátila.

řeč slovy modlitby: „Svatý Václave, vévodo české
země, nenech zahynouti nám, ni budoucím.“ Od
tohoto dne mají Lovosice opět svého patrona zpátky. A protože den jeho úmrtí se slaví jako Den
české státnosti (státní svátek), je v Lovosicích v den
sv. Václava nejen slavnostní mše, ale i Svatováclavská pouť.

Za návrat svatého Václava na původní místo na
lovosické náměstí (dnes už Václavské) patří poděkování především hlavním iniciátorům, radním
Jiřímu Haufovi a Vladimíru Johnovi, kteří vrácení
sochy vyjednali; také ale členům městského zastupitelstva, kteří uvolnění finančních prostředků ve
výši 187 000 Kč na restauraci sochy schválili. Dodatečně byl pomník opatřen tabulkou s nápisem ve
znění: „Svatý Václav - patron zemí Koruny české.
Socha z r. 1707, odstraněna roku 1958, obnovena
péči města roku 2000“.
Je nutno připomenout, jaké měly Lovosice v podstatě štěstí, že se pomník měl odkud vrátit a neskončil, jako mnoho jiných, v troskách. Přejme si
proto, aby alespoň u nás v Lovosicích se památníky
nejvýše posunovaly, ale nikdy už nestrhávaly.
(hz, foto M. Nesvarba)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Inzerce
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Informace

Skauti vykročili optimisticky do nového školního roku
Naposledy jste o lovosických skautech četli čerstvě po skautském táboře. O prázdninách je činnost utlumená, schůzky ani výpravy nepořádáme,
protože jsme všichni rozlítaní po světě a po dovolených. Přesto se nám podařilo sejít na minimálně dvou akcích.

Jednou z nich byl velký úklid kluboven. Umyla se
okna, srovnal se materiál z tábora, vyčistily se
plachty podsad a hangárů, uklidila se půda a tak
dále a tak dále. Vstříc novému školnímu roku.
Druhou velkou akcí letošních prázdnin byl Roverský letní silvestr. I vedoucí si potřebují občas
odpočinout a udělat nějakou příjemnou akci jenom pro sebe, kde naberou síly na nový školní rok
a naplánují činnost. Silvestr o prázdninách může
znít trochu zvláštně, ale my víme, že se letos o
silvestru nejspíš nevydáme nikam jako minulé
roky, a proto jsme se rozhodli s letošním rokem
symbolicky rozloučit už teď. Vyrazili jsme ke skautům do Police nad Metují. Zde jsme se vydali do
Adršpašsko - teplických skal, které jsme prošli
křížem krážem, a i přesto, že jsme šli do skal ve
všední den, vystáli jsme si frontu u vstupu. V dalších dnech jsme se vydali do muzea stavebnice
Merkur, které je přímo v Polici nad Metují, kde
byla stavebnice i založena a vyráběna. Dozvěděli
jsme se, že původně se stavebnice spojovala háčky a ne šroubečky jako nyní a dále o složité historii podniku, která není až tak vzdálená od historie
skautské. Další den jsme se vydali do Broumovska,
kde jsme navštívili Junáckou vyhlídku. V těchto
místech se scházeli skauti v době, kdy byl skauting
zakázán, a dnes se zde scházejí každý rok před
silvestrem. Ve volných chvílích a po večerech jsme
se s rádci družin domluvili, co bychom chtěli rozvíjet v našich dětech, a vytvořili plán, podle kterého dané kompetence budeme rozvíjet.
Nový skautský rok pro nás začal už 2. září, kdy
proběhla první schůzka. Naší snahou je mít většinu aktivit venku, což se zatím s příznivým počasím
i daří. 10. září byly nařízeny roušky ve vnitřních
prostorách, podobná opatření ale hravě zvládáme,
v minulém pololetí jsme koneckonců přežili půl
školního roku s činností pouze po internetu. Na

druhou stranu osobní kontakt jen tak nic nenahradí. První letošní výpravou byl výlet na Dlouhý vrch
nad Litoměřicemi, kam jsme dojeli vlakem, a celý
dvacetikilometrový okruh ukončili v Ploskovicích.
Cestou jsme hráli hru blecha s kolíčkem na prádlo
a ti, kdo měli na konci vyměřeného času blechu,
museli splnit předem daný úkol. Skákat se svázanýma nohama, nosit všem batoh, seběhnout kopec držíce se rukama za kotníky…

Světlušky a Vlčata, tedy skauti a skautky, kterým
ještě nebylo 11 let, měli už také své schůzky, na
první výpravy se vydají až začátkem října.
Mezi lovosické skauty stále přijímáme nové členy. Připojit se k nám je možné kdykoli v průběhu
školního roku, rádi vás mezi sebou přivítáme. V
případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na
lovosice@skaut.cz a co nevidět budeme mít i
nové webové stránky střediska. Tomáš Sláma (Cecil)

V MŠ Sady pionýrů slavnostně otevřeli Cvrčkovy dílny

V novém školním roce se děti z MŠ Sady pionýrů
dočkaly dlouho očekávané dílny. Původně měla
být zhotovená již na jaře, ale její realizace se protáhla díky COVID-19. Dílna je zařízena v novém
velkém zahradním domku na školní zahradě. Je pro
nás splněním dlouhodobého přání, získali jsme tak
prostor pro činnosti dětí zejména se dřevem, dráty,
plasty, kartony, přírodninami a dalším materiálem.
Bude sloužit jako další nástroj k rozvoji dovedností,
zručnosti a představivosti dětí. Mimo jiné se budou
seznamovat s vlastnostmi materiálů, budou zkoušet plánovat a sestavovat podle plánů i si jen tak
tvořit z přírodnin, které si samy nasbírají nebo které shromažďují v nedávno zrealizovaném hrabovišti. Cvrčkova dílna byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 24. září. O přivítání dětí se postaral školní maskot cvrček Sadáček. Děti byly z dílny ohromeny a
hned zkoušely zatloukat hřebíky, šroubovat, smirkovat dřevo nebo tvořit z přírodnin. Jako patrony
dílny si zvolily kamarády, dva nešiky, Pata a Mata.
I když je dílna plně vybavena, najdeme v ní originální dětské ponky nebo montážní stoly, pilky,
kladívka, hřebíky, kleště, šrouby, matky, šroubováky ruční i dětské elektrické, svěráky, měřítka, polytechnické stavebnice a další, budeme ji neustále
obohacovat a rádi přivítáme dary v podobě kvalitního dřevního odpadu nebo materiálů vhodných
k recyklaci a následnému tvoření dětí. Dílnu budeme využívat zejména v zahradní sezoně a rádi
bychom ji nabídli i pro zájemce z řad zejména
tatínků a dědečků, kdy si mohou v odpoledních
hodinách se svými dětmi sami tvořit. Mysleli jsme i
na bezpečnost. Děti se budou řídit desaterem
cvrčka Sadáčka a využívat ochranné oděvy i
ochranné pomůcky. Samozřejmostí je pak úklid
pracoviště dětmi po práci.
Dílna byla pořízena a zařízena zejména z vlastních
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prostředků školy. Využili jsme též částečné financování ze Šablon, v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů OPVVV i financování z
grantu Lovochemie a.s. Na vybavení dílny se podí-

lel i podnik ACZ Lovosice. Oběma organizacím
jménem dětí moc děkujeme. Dílna bude sloužit
všem dětem při polytechnickém vzdělávání, v němž
se průběžně školí i pedagogický sbor.
M. Lopková

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Organizace

V Lovosicích působí už dlouhá léta Kynologický klub
Pes domácí stojí věrně po boku člověka už několik tisíc let a pomáhá mu, v některých případech fyzicky, někde jen psychicky. Někteří psi jsou
ale více než pouhým společníkem. Mají speciální výcvik a plní důležité úkoly. V Lovosicích je v současné době celkem 641 psů, mnoho z nich žije
i v panelácích. Na jejich chov, výcvik a soužití s lidmi jsme se zeptali člověka nad jiné povolaného, předsedy Kynologického klubu v Lovosicích
Pavla Vápeníka.
Pane Vápeníku, představte se prosím našim
čtenářům.
Kynologii se věnuji od roku 1974 a většinou to
bylo moje zaměstnání. Převážnou část své profesní
kariéry jsem strávil v Chovatelské stanici služebních psů Policie ČR. Dlouhodobě se věnuji chovu
německých ovčáků a v minulosti jsem choval také
dobrmany a malé knírače. Kromě těchto plemen
jsem měl možnost cvičit i boxera nebo belgického
ovčáka varietu Malinois. Do tehdy základní organizace Svazarmu v Lovosicích jsem přišel v roce
1981 a prakticky od začátku jsem „spadl“ do nejrůznějších funkcí od základní organizace až po
krajský článek. V současné době vykonávám několikáté volební období funkci předsedy základní
kynologické organizace v Lovosicích a funkci
okresního poradce chovu pro plemeno německý
ovčák. Doma mám nyní dvě feny německého ovčáka. Osmiletou důchodkyni Iru, která vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu již pravděpodobně
docvičila, a její zhruba roční dceru Nessie, která
má v tomto ohledu vše před sebou.
Jaké jsou na Litoměřicku kynologické organizace?
Kynologie na bývalém okrese Litoměřice má
poměrně silné zastoupení. Kromě Lovosic působí
dvě organizace v Litoměřicích, jedna ve Štětí, jedna v Roudnici nad Labem a jedna v Libochovicích,
abych uvedl ty nejaktivnější, působící v oblasti tzv.
klasické nebo sportovní kynologie. Litoměřicko je
„silné“ i chovatelsky - jen štěňat německých ovčáků se zde ročně odchová kolem 150.

podstatně širší, než bývala v minulých dobách.
Výrazně se rovněž zvýšila náročnost, pokud jde o
posuzování výkonů psů. Chybějí i kvalitní trenéři,
protože v kynologii je v tomto směru vše postaveno na dobrovolnické bázi a případný trenér (v
kynologické hantýrce výcvikář) nemá na rozdíl od
jiných sportů nárok na žádnou odměnu. Pokud jde
o závody, tak s výjimkou mistrovství mládeže kynologie nezná rozdělení podle věkových kategorií,
takže mládežník musí počítat s tím, že na prvních
akcích bude soutěžit s dospělými kynology. Zkrátka doba, kdy jsme měli v organizaci 30 dětí, se již
asi nikdy nevrátí. Věkový průměr současné členské
základny přesahuje 40 let a čtvrtina našich členů
již překročila šedesátku. Roční členský příspěvek
činí 1200,- Kč, z této částky odvádíme 250,- Kč
nadřízené složce.

Přibližte čtenářům historii Kynologického klubu v Lovosicích.
Současný kynologický klub vznikl v Lovosicích
přibližně v polovině sedmdesátých let minulého
století jako základní organizace Svazarmu na místě
bývalé cihelny. Lokalita známá mezi starousedlíky
jako Na Johance, dnes Lukavecká ulice, je sídlem
naší organizace doposud. Díky tomu, že spolek byl
od počátku budován jako výcvikové středisko
branců – kynologů, podařilo se zde vytvořit na
tehdejší dobu velmi dobré zázemí. Díky průběžně
prováděné údržbě je i v současné době toto zázemí v porovnání s většinou jiných kynologických
organizací nadstandardní. Na druhé straně to pro
nás znamená vysoké náklady vynakládané na
údržbu. Limitujícím faktorem pro naši činnost je
samotná velikost cvičební plochy, která neodpovídá předepsaným parametrům pro pořádání kynologických sportovních akcí většího rozsahu.
Jak klub funguje v současnosti?
Jak už jsem se zmínil, údržba a provoz našeho
zařízení si žádá každoročně vynaložení nemalých
finančních prostředků v řádu několika desítek až
stovek tisíc korun. Velkou investicí pro nás byla
například před několika lety provedená výměna
střešní krytiny na hlavní budově a následná rekonstrukce interiéru této budovy. V loňském roce
jsme investovali do obnovy některých překážek,
museli jsme koupit nová krbová kamna a dodavatelsky byla provedena výměna hlavní brány. Letos
nás téměř třicet tisíc stálo pokácení některých
nemocných stromů a následná náhradní výsadba.
„Odešla“ nám lednice a nutně potřebujeme vyřešit
vytápění učebny, kde máme již nefunkční akumulační kamna. Takže pořád je co řešit a samotná
kynologie je často až na druhém nebo dalším
místě.
Legislativní současnost. Členstvo (věkové
složení aj.).
Pokud jde o členskou základnu, tak počet našich
členů se v současné době pohybuje lehce nad
čtyřicet osob. Již několik let zaznamenáváme kaž-
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doročně mírný růst členské základny. Mimochodem jsme tímto v oblasti klasické sportovní kynologie trošku atypičtí, protože celkový trend je spíše
opačný. Co se nám nedaří, je práce s mládeží, to je
bohužel problém celé sportovní kynologie. Tato
situace má mimo jiné pro nás ten dopad, že nedosáhneme na většinu dotací, které jsou často vypisovány právě pro práci s mládeží. Na jednu stranu
to chápu, na druhou stranu si myslím, že by stát
neměl zapomínat ani na sportování dospělých,
případně důchodců. Díky aféře na MŠMT ohledně
machinací s dotacemi již několik let nemáme šanci
dosáhnout na dotace směřující na údržbu sportovních zařízení.
Důvodů, proč se sportovní kynologii nevěnuje
moc mládeže, je několik. Kromě toho, že dnešní
mládež není zvyklá se tak hýbat, jako to bylo dříve,
je v současné době nabídka nejrůznějších aktivit

Jak se stát členem klubu?
Pokud se někdo chce stát členem našeho klubu,
má dvě možnosti, jak to učinit. Buď se jedná o
kynologa, který má již nějaké zkušenosti a po
jejich prokázání si může podat přihlášku. Jestliže
jde o začátečníka, je nejprve zařazen do kurzu pro
začátečníky a po jeho ukončení může požádat o
přijetí do klubu. Kynologie patří mezi finančně
průměrně náročné sportovní aktivity. Mimo samotný členský příspěvek musí člověk počítat
s náklady na péči o psa, na nákup a obnovu výcvikových pomůcek, nějaké to funkční oblečení, náklady na cestování apod. Záleží hodně na tom, jak
vážně se člověk této problematice věnuje. Příprava
psa na vrcholové výcvikové akce se může vyšplhat
i přes sto tisíc za sezónu. Určitým pozitivem je, že
dnes se sportovní kynologii může člověk věnovat
v podstatě s libovolným plemenem a není ani
rozhodující, zda má či nemá rodokmen. V naší
organizaci je nyní nejpočetněji zastoupeno plemeno německý ovčák, ale hned na druhém místě jsou
tzv. kříženci. Jinak zde máme belgické ovčáky,
rottweilery, ale i třeba patterdale teriéra, foxteriéra, několik chodských psů, cane corso a některé
další „exoty“. Členové klubu mají možnost u nás
cvičit v zásadě podle čtyř zkušebních řádů, takže
každý má možnost se dostatečně vydovádět a
počet zkoušek, které může se psem složit, na jeden psí život nestačí.
Konec I. části
(hz, foto archiv Kynologického klubu)
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Akce

Dvě města na jedné řece aneb Gymnazisté navštívili Sebnitz
Minulý rok v září naše lovosické gymnázium svou návštěvou poctili studenti ze školy v Sebnitz, což je malebné městečko hraničící
s Dolní Poustevnou. Letos došlo k dlouho očekávané výměně a k našim německým přátelům jsme se vypravili my.

V pondělí 14. září jsme se plni očekávání sešli na
lovosickém nádraží a vypravili se vstříc novým
zážitkům. Hned po příjezdu a ubytování v rekreačním středisku Kiez jsme se odebrali na přednášku
do místního Sebnitzkého lesa. Dozvěděli jsme se
například, jaké má les funkce, něco málo o jeho
vývoji a také o problémech s kůrovcem. Procházku
lesními stezkami jsme si zpestřili několika hrami
stavěnými tak, aby si Češi procvičili němčinu a
Němci se naučili několik základních českých slůvek
a frází. Večer nás čekala zasloužená siesta u grilu
s hudebním doprovodem, což, jak se ukázalo, byl
skvělý podnět k navázání přátelských kontaktů.
Úterní dopoledne jsme strávili ve městě, kde
jsme ve čtyřčlenných skupinách absolvovali stadtrallye (plnění úkolů a poznávání města). Odpoled-

ne jsme se pak vypravili, na půl po českých a na
půl po německých trasách, do Saupsdorf, kde na
nás čekala společná večeře a pak chvíle volna,
kterou každý využil dle svého, někteří obdivovali
okolní krajinu, někteří relaxovali a jiní se „vyřádili“
na přilehlém hřišti.
Třetí den nás autobus svezl nejprve na hrad
Hohnstein. Zde jsme měli možnost prohlédnout si
nádvoří a vystoupat na věž, z níž se naskýtal přenádherný výhled do okolí. Pak následoval přesun
do Kőnigsteinu, kde jsme se nalodili na rafty a
čekala nás téměř dvouhodinová plavba po Labi.
Počasí nám přálo, ostatně tak jako po celou dobu
pobytu, a tak nechyběla ani pořádná vodní bitva a
troška toho koupání. Celý den jsme zakončili opět
grilováním.

Aby byl projekt nesoucí název „Dvě města na
jedné řece“ podpořen Českoněmeckým fondem
budoucnosti, musel mít nějakou hlavní náplň. V
loňském roce jsme připravovali program pro děti
do mateřské školy a letos jsme se podíleli na zvelebení místní naučné stezky. Konkrétně tak, že
jsme podél cesty ukryli šest krabiček (kešek) s
rozmanitými úkoly v obou jazycích a malými dárečky. Jak sami správci střediska Kiez potvrdili,
odvedli jsme dobrou práci a naučná stezka tak
bude pro děti přijíždějící do zdejší lokality mnohem zajímavější.
Českoněmecká spolupráce se tedy ukázala být
perspektivní a přínosná, takže v příštích letech se
naše gymnázium může těšit na pokračování.
Karolína Schejbalová, Gymnázium Lovosice

• • • Farní charita Lovosice informuje • • •

Úspěch Miriam v Ústecko má talent

přípravě Vašich dětí na vyučování, přístup na internet aj. - neváhejte se na nás obrátit: sociální
pracovnice jsou k dispozici na adrese: Lovosice,
Školní 476/3, (Lékařský dům, II. patro), ve všední
dny od 8 do 10 hodin, případně na tel.: 732 345
215, 737 264 843 nebo na e-mailech martina.jurkovicova@fchlovosice.cz a marketa.kudrnova@fchlovosice.cz.
M. Kudrnová

Pracovnice z NZDM Amicus přihlásily tři děti v
půlce srpna do soutěže Ústecko má talent. K přihlášce se připojilo video jednotlivých dětí se zpěvem. Brzy přišla odpověď, že všechny tři děti postoupily do semifinálového kola 30 nejlepších
účastníků, které se uskutečnilo v Ústí nad Labem,
kde děti vystoupily před odbornou porotou. Konkurence zpěváků a zpěvaček byla veliká, ale jedna
z našich účastnic – Miriam Harvanová (7 let), si
vybojovala postup do finálového kola, kam postoupilo pouze deset účastníků. Nyní se s Miriam
těšíme a pilně trénujeme na galavečer.
A. Rysová

Novinky v Sociálně terapeutických dílnách

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Farní charita Lovosice provozuje sociální službu –
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
(SAS). Služba pomáhá rodinám s dětmi, které se
dostaly do tíživé životní situace a samy, bez cizí
pomoci, ji nedokáží vyřešit. Nyní aktivně pracujeme s 24 rodinami. Služba nově spolupracuje na
základě partnerské smlouvy s obcí Lukavec, která
zrekonstruovala 11 sociálních bytů (1+KK; 2+KK a
3+KK) a sociální pracovnice zajišťují sociální šetření s případnými zájemci o sociální byty. Nyní jsou
všechny bytové jednotky obsazené. V současné
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době probíhající pandemie COVID–19 víme, že
pro mnoho lidí je vše těžší, někteří přišli o příjmy,
museli zůstat doma s dětmi, jiní přišli o práci.
Právě třeba i proto jsme tu, abychom Vám pomohli nastalou situaci co nejlépe zvládnout. Pokud potřebujete pomoc s vyřízením dávek, nebo i
jen doprovod a podporu na úřady, s hledáním
práce, či zaměstnání, anebo také pomoc při školní

V Sociálně terapeutických dílnách se věnujeme
různým činnostem, jako jsou například náramky
z korálků, drhané náramky, ruční výroba mýdel,
vyšívání, výroba svíček aj. Rádi bychom vám představili výrobu svíček a mýdel, která naše klienty
velice baví. Vyrábíme společně svíčky různých
velikostí, barev, vůní. Pomocí nové techniky, kterou jsme se společně naučili – ubrousková technika – ozdobujeme svíčky. Rovněž mýdla, která naši
klienti vyrábí, jsou různých barev, velikostí, s ornamentem, s bylinkami i bez nich. Mnohdy vyrábíme
i na přání našich zákazníků. Ukázky výrobků naleznete na našem FB profilu (Std Fch Lovosice), případně si je můžete osobně prohlédnout / zakoupit přímo u nás v Sociálně terapeutických dílnách
(Lovosice, Osvoboditelů 1068/18, 1. patro). Těšíme
se na vaši návštěvu.
P. Kulvajtová

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace

Až na konec světa: Pěšky Patagonií

Severočeské cestovatelky a učitelky Alča Mahlejová a Mája Šnajdrová navštívily opět Lovosice 22. září a to s přednáškou o expedici
divočinou Jižní Ameriky až na konec světa. Rády se totiž podělují o zážitky, zkušenosti a hlavně radost z cesty.
Poprvé tu byly loni, tehdy seznámily návštěvníky
s desetiměsíční cestou kolem světa v roce 2018.
Mladé ženy Marie Šnajdrová a Alena Mahlejová se
seznámily v práci a jejich první společná velká
cesta byla víc než úspěšná. Protože se jim stýskalo
po volnosti, rozhodly se pro další putování - Až na
konec světa. A na novou výpravu získaly dokonce i
sponzora.
Na úvod besedy hezky zazpívaly s putovním
ukulele a pak téměř 2 hodiny velmi poutavě povídaly o svém cestování a přednáška byla doplněna
filmem. Návštěvníkům vysvětlily, co je Patagonie.
Je to označení pro rozsáhlé území na jihu Jižní
Ameriky. Většina Patagonie náleží Argentině,
menší část pak Chile. Na jihu Patagonie se nachází
souostroví Ohňová země – to je rozděleno mezi
Chile a Argentinu. Pouť cestovatelek nebyla právě
jednoduchá. Šly pěšky vysokými chilskými Andami, stopovaly po cestách, které končily v ledovcových jezerech, lezly po skalách bez cest, brodily
řeky bez mostů a stále směřovaly na jih až na
konec světa. Jejich cesta měřila 4000 kilometrů a
trvala 3 měsíce. Krosna s jídlem vážila 22 kg a celé
3 měsíce ji nosily na zádech.
Před Vánoci 2019 letěly z Prahy do Chile. Andy je
hned z počátku vystrašily, nikde nebyl signál pro
mobil, a tak si pro jistotu hned v prvním městě
koupily satelitní vysílačku za 10.000 Kč a putovaly
dál. Naštěstí ji nepotřebovaly. Dvě dívky s ukulele
a jedním snem a velkým odhodláním – dojít až na
samý konec světa.
Z jejich vyprávění – Stopovaly, usmálo se na ně
štěstí. „Hodily jsme krosny přikryté pláštěnkou do
pickupu a nasedly k řidiči, který nás na jeden zátah svezl až do 250 km vzdáleného Punta Arenas.
Odtud už vedla cesta pouze trajektem do Ohňové
země. Opouštěly jsme pevninu jihu Jižní Ameriky,
po které jsme tak dlouho chodily pěšky přes Andy… A přijížděly jsme na ten náš vysněný konec
světa. Ohňová země je velký ostrov plynule dokončující tvar kontinentu Jižní Ameriky. Polovina
patří Chile a polovina Argentině. Vede tu tak nějak
jedna hlavní silnice, částečně asfaltová a částečně

prašná. A kolem jsou travnaté pláně, kde je vítr
stálým hostem a jen tu a tam se pasou lamy a
pobíhají nádherné stříbrošedé lišky. Dostaly jsme
se až na křižovatku, kde se protínala asfaltka s
prašnou cestou vedoucí ke kolonii tučňáků patagonských. Vzaly jsme to tedy prachem k těm, co
sem kdysi před léty omylem zabloudili z antarktické oblasti a usadili se tu nyní ve velkém počtu. K
černobílým fešákům se žlutooranžovými zobáky.
Jestli jsme se celou dobu přechodu andského
pohoří nechaly okouzlovat kondory, teď jsme se

doslova rozplývaly nad roztomilými tučňáky. Jejich
styl chůze je něco, co se prostě musí vidět. Jsou to
nemotorní páni ve smokingu se žlutooranžovým
motýlkem na krku. Jen se ale dostanou do vody,
mohly by se od nich baletky učit eleganci.“ Konec
citace.
Zpátky se děvčata vracela přes Peru. Po tříměsíčním přechodu And až na nejjižnější část kontinentu se cestovatelky pomalu dostávaly zpátky do
civilizace i s jejími aktuálními zprávami. Koronavirus se tehdy zdál jako vzdálená a tak nějak nereálná hrozba. Ale nebyla! V týdnech v tomto andském státě se dívky dostaly krkolomnou cestou až
do Cusca – města ve výšce 3500 m nad mořem.
Pěšky vyrazily k městečku Machupicchu Pueblo,
odkud už se dá vystoupat ke starobylým ruinám.
Pozdě večer v neděli 15. 3. utrmácené došly do
městečka a ubytovaly se v hostelu, aby stihly lístek
koupený na šestou hodinu ráno. 16. 3. v pět hodin
ráno vstaly, aniž by tušily, co se stalo. Peru se stalo
jednou velkou karanténou, Machupicchu bylo
zavřené! Nikdo je o tom neinformoval. Mája a
Alča měly velký problém dostat se aspoň do
Cusca. Informace se dočetly až na oficiálních španělských stránkách. Peru se kompletně uzavírá –
všechny hranice, lety i vnitrostátní doprava, města,
akce, obchody (kromě potravin). Pro cestovatelky
začala 15denní karanténa v Cuscu. Musely se nosit
roušky a pobyt byl strašná nuda. Číst španělsky
neuměly a papír na malování jim došel. Hladem
ale netrpěly a spojení s domovem také měly. Konečně zafungovalo Ministerstvo zahraničí ČR a
obstaralo nejen jim přesun do vlasti. Mohly odjet
autobusem do Limy na letiště – cesta trvala 27
hodin a 25. března 2020 dorazily šťastně přes
Mexiko, Kanadu a Island na Letiště Václava Havla
domů do Čech.
V lovosické knihovně si můžete zapůjčit o obou
přednáškách knihy Cesta kolem světa a Cesta až
na konec světa: pěšky Patagonií. Dílka se Vám
určitě budou líbit, jsou psána s humorem a plná
ilustrací.
(hz, foto archiv knihovny)
Z blogu citováno se souhlasem autorky Marie Šnajdrové

35 let činnosti Spolku
pro mentálně postižené
V těchto dnech oslaví 80. narozeniny p. Miloslava Vovsová z Malých Žernosek, která stála v roce
1985 u zrodu „Sdružení pro pomoc mentálně postiženým“ v Lovosicích a stala se jeho předsedkyní. Členové jsou převážně rodiče
mentálně postižených. Sdružení
pracovalo při „Denním pobytu pro
mentálně postižené“ v Lovosicích
až do roku 2006, kdy byl „Denní
pobyt“ Krajským úřadem v Ústí
nad Labem zrušen. Sdružení pod
vedením p. Vovsové pracovalo i
nadále. Jeho činnost spočívá v
pořádání různých akcí např. jednodenních výletů do okolí našeho
kraje, dále každoročně pořádá
rekreační a relaxační týdenní pobyty v různých zařízeních v naší
republice. Opakovaně jsme navštívili např. Kytlici, Janské Lázně a v
letošním roce Josefův Důl v Jizerských horách. Na těchto pobytech
navštěvujeme zajímavá místa v
okolí, v možnostech našich klientů.
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Každoročně se zúčastňujeme
„Sportovních her pro mentálně
postižené“, které pořádá Centrum
sociální pomoci Litoměřice, pod
záštitou Krajského úřadu Ústí n. L.
Naši klienti dostávají za své výkony drobné dárky a medaile, na
tyto hry je vždy doprovází paní
Vovsová. Pravidelně pořádáme
„Mikulášskou nadílku“, v posledních letech společně s organizací
„Šance“ v Lovosicích. Naše organizace je podporována MZ, MÚ
Lovosice a sponzory. Po celou
dobu od vzniku našeho spolku je
předsedkyní p. Miloslava Vovsová
a zároveň je členkou „Krajské organizace SPMP". Chceme jí poděkovat za veškerou činnost v této
organizaci, kterou vykonává pečlivě a obětavě i v tomto pokročilém
věku. Velice si její práce pro náš
spolek vážíme.
Přejeme jí hlavně pevné zdraví a
ještě hodně elánu do další činnosti.
Členové SPMP
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Seriál

Historie klubu lovosických filatelistů, 2. díl
Lovosický dnešek vám přináší čtyřdílný seriál o lovosických filatelistech. Nyní část 2: rozkvět činnosti v období 1971 - 1999.
Největší počet členské základny měl klub filatelistů v období let 1960 – 1980. Počet členů přesahoval číslo 100. Důvodem takto vysokého počtu
členské základny byla skutečnost, že v té době
byly známkové emise československé pošty vydávány se známkou tzv. vázané hodnoty. Každá vydaná série známek měla jednu vázanou hodnotu,
která nebyla v prodeji ani v prodejnách Pofis, ani
na poštovních přepážkách. Tuto známku s vázanou hodnotou obdrželi pouze členové klubů filatelistů, a proto se do členské základny přihlašovali
i rodinní příslušníci.
Když se tato praxe zrušila, postupně se také snižovala celá členská základna. Nejen zakladatelé
klubu, ale i ostatní členové postupně stárnou.
Mění se složení výboru, ale stále je o filatelii zájem
a to i ze strany mládeže. Jak už bylo řečeno, také v
Lovosicích existoval kroužek mladých filatelistů.
Mladí filatelisté se pravidelně scházeli mimo členskou základnu, určený člen výboru byl pověřen
vedením této skupiny mladých filatelistů.
Ze zachovalých ústřižků můžeme připomenout,
že klub uspořádal už ve zmiňovaném období několik místních výstavek známek svých členů. Tak
např. ke 40. výročí osvobození ČSSR byla uspořádána výstavka, kterou navštívilo celkem 300 dospělých i mladých filatelistů a zájemců o poštovní
známky. Trvalý exponát poštovních známek připravil klub a byl umístěn na lovosických školách s

cílem přilákat nové zájemce především z řad mládeže. Klub pořádal také odborné přednášky. V
roce 1980 a v r. 1986 se klub podílel na výstavě
známek v Terezíně. Gestorem těchto výstav byl
filatelistický klub v Litoměřicích. Výstavky se konaly ve IV. dvoře terezínské pevnosti, a tak výstavku
navštívila také řada zahraničních turistů a výprav.
Klub organizoval zájezdy na výstavy známek v
Praze, v Roudnici n. L. a v dalších místech republiky. Ještě v r. 1996 má klub filatelistů celkem 72
dospělých členů a sedm mládežníků, které se snaží
vychovávat pro filatelii p. Lisa, to byl člen výboru
pověřený vedením mládežnického kroužku.
Dochoval se v archivu článek deníku Dnešní Litoměřicko ze dne 15. dubna 1996 s názvem „Záliba
ve vroubkované miniatury trvá pod Lovošem již 51
let“ včetně fota V. Sedláka – redaktora deníku.
Jak mladí filatelisté, tak členové klubu filatelistů
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stejně jako ostatní zájmové kroužky měli své domovské zázemí v klubovnách závodního klubu
SCHZ v Lovoši.
V 80. letech se utvořil v Lovoši Spojený závodní
klub, do něhož byli přizváni další rozhodující závody a organizace na území města. Ředitelem spojeného závodního klubu byl konferencí zvolen p.
Macek a po jeho odchodu do důchodu funkci
přebírá nový ředitel p. Miroslav Šanda.
Jedním z mála dokumentů o činnosti našeho
klubu je dochovaný seznam členů klubu mladých
filatelistů k datu 15. 8. 1988 – vedoucí KMF byl p.
Lisa Jan: Guthová Jana, Guthová Martina, Havlíček
Vojtěch, Kmoníček Jiří, Kožnar Josef, Latislavová
Jaroslava, Ledvinka Pavel, Lichtenštein Tomáš,
Mátlová Jana, Mátl Ivo, Mejsnar Petr, Ouda Václav,
Oudová Daniela, Podolková Šárka, Pokorný Vítězslav, Pracna Martin, Punčochářová Lenka a Renata,

Rys Michal, Sukdolák Petr a Luboš, Šafra Jan a
Petr, Šílová Šárka, Šíroký Milan, Tlustá Jana, Trefný
Marek, Zuziak Rudolf, Žamberský Milan, Žikovský
Lubomír a Žikovská Miroslava.
Filatelisté krátkou dobu mezi lety 1980-1990
pořádali výměnné schůzky v restauraci Sarajevo,
poté krátkou dobu též v restauraci Beseda a také v
jídelně Tukového závodu Olejna ve spolupráci s
filumenisty a pohledáři. Bohužel však útlumem
činnosti jak filumenistů, tak pohledářů tyto akce
také končí.
Během dalšího období klub aktivně samostatně
pracuje, pořádá výměnné schůzky, klubové výstavky a drobné akce v rámci města a to za podpory
klubu Lovoš a vedení MěÚ Lovosice.
Po revoluci v r. 1989 se členská základna rychle
snižuje, především z důvodu stárnutí členů, ale v
neposlední řadě též celkovou měnící se strukturou
svazu československých filatelistů. Zaniká POFIS,
vytváří se řada soukromých subjektů, obchodníků
a především se navyšuje nominální hodnota poštovních známek. Kde jsou ty časy, když jsme měnili
známky kus za kus, byly známky od 5 hal., 10 hal.,
20 hal. atd.
Filatelistické kluby existují také v blízkém okolí.
Jedním z největších až dosud existujícím klubem
jsou filatelisté v Litoměřicích, kde hlavními tahouny klubu jsou manželé Sádlovi. Dlouholetým předsedou klubu je p. Josef Běhounek, který byl též
dlouholetým funkcionářem SČF v Praze. Pan Sádlo
také nějaký čas spolupracoval s naším klubem a v
období 80. let společně s p. Oudou měl pronajatý
obchůdek na vlakovém nádraží v Lovosicích, kde
jedenkrát týdně prodával široké veřejnosti filatelistický materiál. Krámek také obsluhoval p. Pracna.
Nesmíme též zapomenout na dlouholetého filatelistu a také aktivního funkcionáře p. Pracnu. Byl
dlouholetým novinkářem klubu a v závěru 90. let
byl též posledním funkcionářem, který se snažil,
aby klub pokračoval v aktivní činnosti i po jeho
osobním odchodu z výkonné funkce.
Velký filatelistický klub byl také v Ústí n. L., kde
byla též dobrá prodejna Pofisu naproti divadlu ve
Fučíkově ulici. V Děčíně na nábřeží byla kdysi také
prodejna Pofisu a také zde pracoval a dnes v omezeném rozsahu existuje klub filatelistů, kteří se
schází v tamní klubovně důchodců. Nemalým
filatelistickým klubem byl klub v Roudnici n. L.,
existují ale i další kluby: na příklad v Litvínově,
Teplicích v Č., v Krupce, na Mělníku a další.
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Seriál
Dlouholetým členem SČF a členem klubu filatelistů v Roudnici n. L. byl také p. Ladislav Helcl z
Bohušovic n. Ohří. Tamní klub však dlouhodobě
nepořádá své schůzky, rozhodl se proto pro klub v
Litoměřicích, ale ze zdravotních důvodů už několik
let zajíždí pravidelně k nám do Lovosic. Má hodnotnou sbírku historie poštovnictví na okrese
Litoměřice, kterou také již několikrát vystavoval,
zúčastňuje se také pořádaných besed k historii.
Sbírku může doplnit také obsáhlým souborem
pohlednic rovněž z okresu Litoměřice a je spoluvydavatelem knihy pohledů obce Bohušovice nad
Ohří.
Klub filatelistů stále existuje také v Třebenicích.
Tam začal své filatelistické kroky náš dnešní člen p.
Michalička. Vzpomíná a říká: „Co Čech – to sběratel. Dnes to ovšem tak úplně neplatí, protože
dnešní mladá generace má možnosti mnohonásobně větší a pestřejší.“ Sbíral vše, co bylo v rámci
nabídky a dostupnosti možné. Do konce studií měl
velkou sbírku sirkových nálepek a také pivních
etiket domácích, ale i zahraničních pivovarů.
Známky ho oslovily ve studentských létech a to
darováním malých sbírek od strýců či příbuzných.
Po nástupu do praxe na veterinárním středisku
jeho osobně a další kolegy s filatelií kontaktoval p.
Fr. Jadavan, toho času novinkář v tamním klubu.
Doslova naverboval do klubu tři další kolegy
(Káninský, Matušů, Derda). Činnost klubu byla,
mimo pravidelné schůzky v agitačním středisku
MěNV, velmi pestrá, kamarádská a veselá, také
díky častým návštěvám vinných sklepů bratří Vildů
pod Košťálovem.
Dále říká: „Novinky jsme odebírali pravidelně,
většina členů odebírala 4x nominál, někdo i více.“
Říká ale, že nebyl důsledným filatelistou, protože
nakoupené známky zůstávaly v obálkách zavřené
ve skříni, bez systematické evidence. Činnost klubu, pokud si dobře pamatuje, poté ukončili s členy
p. Vildem Vl., Jadavanem Fr., Rubešem Č., novinkářem Oberreitrem M., jednatelem Houdkem Jar. a
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revizorem p. Káninským v roce 1989. Tato realita
také přerušila vlastní sběratelskou činnost až do
doby, kdy se potkal s p. Josefem Trefným, který ho
přivedl do klubu v Lovosicích. Tady, jak říká, začalo
jeho odpovědné, pečlivé a odborně řízené sbírání
známek. Dalším dlouholetým filatelistou a také
funkcionářem byl pan Bárta. Měl mimo jiné také
rozsáhlou sbírku s tematickými náměty: fauna a
flora. Byl též předposledním vedoucím kroužku
mladých filatelistů při našem klubu. Když ze zdravotních důvodů přestal řídit kroužek mladých
filatelistů, převzal toto vedení kroužku p. Lisa.
Také dnes už bývalý člen klubu p. Lisa zavzpomínal na své začátky a přiznal se, že ke známkám ho
přivedl sám jeho syn, který v r. 1972 známky ve
škole mezi mladými začal sbírat, nosil je domů a s
tátou potom začali tvořit sbírku známek. Koupil na
známky zásobník, katalog známek a už se této
krásné činnosti na dlouhá léta nezbavil. Když ho
jeho tehdejší kamarád p. Bárta přesvědčil, vstoupil
do klubu filatelistů v Lovosicích. To bylo kolem
roku 1974. Spolu s kolegou Bártou posléze na
4. ZDŠ v Lovosicích provedli nábor žáků a ujali se
vychovávat další zájemce o filatelii. Tak opět vznikl
a pokračoval kroužek mladých filatelistů. Mládež
se však v kroužku dosti často měnila s ohledem na
stáří dětí, ale i změnu jejich zájmů. Schůzky se
konaly odděleně od schůzek dospělých členů.
Často se ale také stávalo, že právě mladí filatelisté
podchytili zájem svých rodičů a ti se sami stali
členy klubu filatelistů. Tak tomu bylo na příklad v
rodině Šílových, u Ing. Šafry a dalších pozdějších
členů klubu.
Další náš současný člen klubu filatelistů p. Lápka
říká, že filatelie je taková encyklopedie moudrosti
na známkách, seznámíte se s kulturou, sportem,
technikou, přírodou, poznáte cizí státy a vše, co
nás na této planetě obklopuje. Filatelii podlehl v
osmi letech, kdy od dědečka dostal album známek. Ve škole si je potom se spolužáky vyměňovali. Už v roce 1965 byl přijat za člena klubu filatelis-

tů. Byl členem klubů dle místa bydliště: K. Vary,
Hradec Králové, Jaroměř a od r. 1978 v Lovosicích
a vždy se aktivně zapojoval do činnosti klubu.
Několik vět z historie také od současného předsedy klubu: ten začínal se známkami jako malý
kluk, protože bratr jeho otce i otec sám v období
protektorátu až do období kolem roku 1960 se
také zabývali poštovními známkami. Hlavním koníčkem však v dětství byly mašinky – doprava. V
období studentských let nebyl na filatelii čas. Až
po vojenské základní službě, když nastoupil do řad
zaměstnanců tehdejších ČSD, setkal se na pracovišti s kolegou výpravčím p. Minaříkem, který byl
filatelistou, a když se podařilo koupit první kapesní
vydání katalogu československých poštovních známek (r. 1965), bylo rozhodnuto ve filatelii pokračovat.
V té době, ale hlavně v dalším dlouhém období
doplňovali oba „dopraváci“ svou sbírku systémem
známka kus za kus. Návštěvou různých v tom
období pořádaných filatelistických akcí nejen v
Lovosicích a také seznámením se s dalšími filatelisty ve svém okolí se rozhodl vstoupit do zdejšího
klubu filatelistů k 1. 1. 1983. Svou první členskou
legitimaci s členským číslem 77 958 má dosud
uloženou ve svých materiálech. A právě zde v
klubu získává další bohaté zkušenosti a rozvíjí
svou filatelistickou aktivitu až dodnes. Je držitelem
čestného uznání 1. stupně, které mu udělil SČF
dne 8. 3. 2014, a v závěru roku 2006 se osobně
zúčastnil oblastní výstavy známek, která byla pořádána v Trutnově s tematickým exponátem: Anketa
o nejkrásnější poštovní známku, za nějž obdržel
od poroty bronzovou medaili.
Za dlouholeté členství a aktivní činnost byla také
celá řada zasloužených funkcionářů oceněna čestným uznáním SČF. Mezi oceněnými jsou na příklad: p. Krumov, Bárta, Lisa, Nesvarba, Muller,
Pekař, Stáně, Lápka a další.
Josef Helcl, předseda klubu

Pokračování příště
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Akce

V knihovně proběhlo autorské čtení knížky Parkourista
A začalo netradičně venku u městské knihovny.

Většina lidí asi neví, co je to parkour. Parkour je
podle Wikipedie druh pohybu francouzského
původu, jehož základem je schopnost dostat se z
bodu A do bodu B co nejefektivněji, s co nejmenší
spotřebou energie, hezky a účinně za použití
vlastního těla, a to prostřednictvím výskoků, přeskoků, lezení. K pohybu je možné použít i akrobatických prvků, salt, tzv. flipů. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí –
od větví přes kameny a skály až po zábradlí a
betonové zdi, taky však traceur může navštěvovat
tělocvičny (gymy), ve kterých si může nebezpečné
triky vyzkoušet a naučit se je – a může být provozován jak ve městě, tak na venkově. Muž provozující parkour je traceur, žena pak traceuse (někdy
je možno se setkat s počeštěným výrazem traceurka). Definován Francouzem Davidem Bellem,
parkour se zaměřuje na trénink účinných pohybů
a rozvoj těla a mysli, aby se člověk ve všech situacích (a především kritických) uměl pohybovat
klidně a sebejistě.
Autorské čtení litoměřické spisovatelky a knihovnice litoměřické Knihovny Karla Hynka Máchy Evy
Dolejšové sice začalo venku u Městské knihovny

Lovosice, kde byl na trávníku připraven i trenažér
(měl doplnit ukázky parkourového umění), ale
protože začalo pršet, program byl operativně
přesunut na sál knihovny. Před deštěm diváci pár
skoků viděli, i nějaká salta. V sále se nakonec
neskákalo, ale dole v chodbě přišly moc šikovné
děti (kluci + jedna dívenka) a za pomoci trenérů
se během chvilky naučily některé jednodušší skoky (i salto dozadu – back flip). Nejdříve se ovšem
sedělo v sále, kde proběhlo čtení a potom spousta dotazů, spíše pro Lubo Bauma. Eva Dolejšová
knihu psala vlastně na popud vlastního syna, který
vůbec nečetl, a ona se ho zeptala, o čem by byl
ochoten číst, a on odpověděl, že o parkouru... A
tak to začalo.
Spisovatelka není v Lovosicích poprvé – loni v
kavárně LOVO Café při Rodinné snídani pro rodiče a děti představila Eva Dolejšová Štíbrová s
ilustrátorkou Monikou Davidovou krásnou dětskou knihu Tajemství jedné knihovny aneb Ze
života knižních skřítků - knihu plnou hádanek,
úkolů a omalovánek pro předškoláky a malé začínající čtenáře. Napsala i další dílo – román pro
ženy Já a moji muži.

Třetí kniha Parkourista líčí osudy dospívajícího
Davida Kouteckého, který žije s matkou a osmiletou sestrou; otec od nich odešel, založil si novou
rodinu. David se při brigádě na tenisových kurtech seznámí s parkouristy a sport ho naprosto
uchvátí. „Parkour je pro ty kluky životní cesta,“
říká autorka Eva Dolejšová. Parkouristy poznala
osobně. Vědí dobře, co v životě chtějí. Parkour
pomáhá posouvat fyzické i mentální hranice člověka. Paní Dolejšová si skákání osobně také vyzkoušela. Odborným poradcem knihy je Lubomír
Baum („Lubo“), profesionální parkourista a trenér
parkouru.
Kniha není ale jen o skákání, ale i o přátelství,
první lásce a zradě. První láska ale svede Davida
na scestí a dovede až ke spáchání trestného činu,
při kterém se stane tragická nehoda. David řeší
svou vinu a díky parkouru a přátelství nalezne
cestu zpět. Kniha je i o zodpovědnosti a mohla by
se stát povinnou četbou pro náctileté... Rovněž
ilustrace jsou skvělé! Čtenáři se mohou pravděpodobně těšit na pokračování Davidova osudu. Kniha je pro zájemce k dispozici v městské knihovně.
(hz, foto archiv knihovny)

Z Fudokan Cupu přivezli
karatisté 32 medailí

Za bezpečnostních hygienických
opatření se v pražské sportovní hale
TJ Kobylisy uskutečnil v neděli
20. září již 6. Fudokan Cup v karate
mládeže. Mezi závodníky z Brna,
Olomouce, Prahy a Teplic si nejlépe
vedl ústecko - lovosický SKR Sport
Union. Dvacítka závodníků, převážně
žákovských kategorií, dokázala vybojovat 32 medailí. „Soutěžili jsme v

demonstraci základních bojových
sestav kata, kumite kihon a kata
týmech. Přestože konkurence vlivem
situace kolem COVID-19 nebyla příliš silná, jsem za úspěchy našich
svěřenců rád. Nastavili jsme si tak
chybějící tréninkovou přípravu. S
pohárem a medailí odjížděl každý
náš cvičenec,“ sdělil šéftrenér školy
Josef Rajchert.

Zlaté medaile jednotlivci: A. Čepičková, M. Kendík, S. Kokhanina 2x,
J. Koudelka, M. Kučera, Š. Mička, K. Nývltová 2x, N. Pracnová a O. Musil
Výsledky se zlatou medailí v kata týmů:
Starší žákyně - Červená/ Nývltová / Pracnová
Dorost - Peterka / Mička / Čepičková
Mladší žáci - Otranto / Koudelka / Čmejlová
Starší žactvo - Nechuta / Kučera / Kendík
Stříbrné medaile jednotlivců a týmů 9x, bronzové medaile 8x

18

Úspěšné závodnice v kata K. Čmejlová, N. Červená a N. Pracnová
(zleva).

LOVOSICKÝ DNEŠEK

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 (ceny bez DPH)
Celá strana: 7000 Kč, 1/2 strany: 3500 Kč,
1/4 strany: 1750 Kč, 1/8 strany: 875 Kč
Lovosický dnešek vychází jednou měsíčně v nákladu 5000 výtisků a je distribuován zdarma do všech lovosických domácností a na radnice či infocentra
v okolních obcích. E-mail: sefredaktor@kclovos.cz

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 6. listopadu
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Tajenka ze zářijového vydání: Škola volá
Základ povinné školní docházky - tehdy tzv. všeobecně vzdělávací povinnost, položila na našem
území panovnice Marie Terezie. Tato svícena
panovnice a zároveň jediná žena na českém trůně
prosadila během své vlády řadu reforem, které
vedly k všeobecnému pokroku v tehdejší dosti
zaostalé Rakousko - uherské monarchii. K řízení
reformy školství byl pozván Johann Ignaz Felbinger, pedagog a osvícenec. Byla zavedena povinná
šestiletá školní docházka a systém škol. V platnost
vstoupila vydáním Všeobecného školního řádu
pro německé normální, hlavní a triviální školy ve
všech císařských dědičných zemích 6. prosince
1774.
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