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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přes problémy způsobené druhou vlnou
pandemie se město
Lovosice snaží dotáhnout do konce plánované projekty. Mám
radost, že největší akce, které
byly na letošní rok naplánované,
se povedly či spějí ke zdárnému
zakončení. Ať již jde o rekonstrukci podhledů a osvětlení
haly Chemik, stavbu nafukovací
haly a další drobnější akce, které
v důsledku přispějí k dalšímu
posunu našeho města směrem
k moderní aglomeraci poskytující ve všech směrech komfort.
Nejasná situace a vývoj v celosvětovém
měřítku
bohužel
prohlubuje jen nejistotu občanů
i institucí. Všechny obce a města
se ocitají před problémem nemožnosti plánování dalších akcí
a jejich realizace. Lovosice již
mají připraveny projekty na
budoucí rok, otázkou zůstává
přísun patřičných financí do
městské pokladny. Od státu by
tedy měla vzejít podpora především tohoto směru, čímž by byla
zároveň posílena ekonomika.
Predikce budoucího vývoje je
těžká a spekulativní. Stále
ovšem pevně věříme, že do
konce roku se situace zlepší a
život se bude navracet do normálních kolejí. Zatím se však
člověku dere na jazyk známé
„Cui prodest?“ tedy „Komu ku
prospěchu?“ Kdo bude mít
z celé pandemie největší přínos?
Odpovězme si každý sám. Minulý měsíc by se za normálních
okolností nesl v duchu oslav
republiky a příprav na zimní
období kulturních akcí všeho
druhu. Leč v tomto významném
roce, kdy také uplynulo 75 let
od konce II. světové války, se
bohužel nemohlo adekvátně
uctít žádné významné jubileum.
Budiž to ale důvodem více se
zamyslet nad směřováním nejen
naší vlasti, ale i světa.
Přeji nám všem pozitivní mysl a
pevné zdraví.
Milan Dian

Dokončený nový akustický podhled a osvětlení v hale Chemik. Foto rys
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Aktuality

V Lovosicích stojí zcela nová nafukovací hala
Od června letošního roku probíhá revitalizace sportovního areálu v Lovosicích. Jedná se o opravu a rozšíření areálu Chemik,
která je rozdělená do tří stavebních objektů.

V minulých číslech Lovosického dneška jsme vás
informovali hlavně o pracích na SO 1 – Akustický
podhled a osvětlení v hale Chemik, které již bylo
dokončeno. V současné době se práce soustředí
na SO 2 – Nafukovací hala se zázemím, kde hala je
již instalována. Osazen je i objekt strojovny, který
bude ještě povrchově upraven, obložen dřevem.
V současné době vrcholí práce na zapojení horkovodu ze strany THML a na vybavení strojovny.
Položena byla poslední vrstva sportovního povrchu, na závěr bude provedeno lajnování multifunkčního hřiště.
Nafukovací hala
Nafukovací přetlaková hala bude sloužit k celoročnímu zastřešení sportoviště, v zimě bude vytápěna a v létě chlazena. Hala se skládá z hlavní
plachty PVC, 2 vrstev izolační bublinkové folie,
ochranné vrchní polyetylénové folie a sítě z ocelových lan, která je k zemi uchycena pomocí kotevních prvků. Dovnitř je dmychadlem se dvěma
ventilátory (a tedy i dvěma elektromotory) vháněn
vzduch, který halu udržuje ve stabilní poloze.
Vchod je řešen točitými dveřmi, ale nechybí ani
nouzový východ, který je u větších nafukovacích
hal nezbytný a slouží jak k nouzovému opuštění
haly, tak zároveň může být použit pro vnášení
objemných předmětů.
Technologie příslušná pro nafukovací halu bude
umístěna ve strojovně. Do strojovny bude přiveden horkovod Tepelného hospodářství města
Lovosice a přívod elektřiny pro zásobování
dmychadla. Ve strojovně bude umístěn elektrický
rozvaděč, z něhož je prováděna veškerá regulace prochází výměníkem se studenou vodou. Přičemž
dmychadla a je na něj napojeno osvětlení v nafu- spotřeba vody i energie je velmi nízká a tím je
provoz výrazně ekonomičtější než provoz klasické
kovací hale.
klimatizace.
Osvětlení haly je navrženo několika řadami, vaVnitřní prostředí haly
Vytápění je řešeno pomocí výměníkové stanice novými světly s LED chipy. Spínání a vypínání je
horkovodu, kterou řídí sofistikovaný software. prováděno dálkově z mobilu, PC či dálkového
Horkovod vstupuje do výměníkové stanice, kde ovladače.
pomocí výměníku dojde k ohřátí vstupního vzduchu a vytopení na nastavenou teplotu v hale. Re- Bezpečnost haly
Strojovna je vybavená větrnou automatikou,
gulace zabezpečuje stálou a nekolísající teplotu.
Chlazení v letních měsících je řešeno na principu která snímá rychlost větru a příslušně reaguje
odpařování vody, kdy vzduch vháněný do haly zvýšením tlaku v hale a tím její větší bezpečnosti.
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Dalším hlídaným aspektem je zatížení haly sněhem. Sněhová automatika hlídá zatížení haly sněhem a reguluje výkon hořáku a tím i tlaku, aby
nedošlo pod tíhou sněhu k propadu vrchlíku haly,
eventuálně zborcení haly, čímž velice zvyšuje její
bezpečnost.
Navržen je dálkový hlásič poruch, který pomocí
aplikace zasílá informační hlášení o aktuálním
stavu tlaku, teplot a dalších měřených veličin.
Notifikacemi do mobilního telefonu či počítače
bude zasíláno poruchové hlášení, a tak bude
předcházeno škodám na nafukovací hale.
L. Dvořáková, vedoucí OMaI/foto THML, rys

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Odbor životního prostředí
Výsadby cibulovin
Začátkem letošního podzimu jsme navázali na úspěšnou výsadbu cibulovin z minulých let, kdy krokusy, tulipány, hyacinty a další potěšily většinu obyvatel
Lovosic. Výsadba probíhala po celém městě dle návrhu městského architekta Tomáše Pilaře ve spolupráci se společností Floravil s.r.o. Část výsadeb je provedena certifikovanými směsmi holandské společnosti Verver Export a další výsadby jsou provedeny vlastními směsmi sestavenými na míru jednotlivým
lokalitám. Směsi jsou sestaveny tak, aby kvetly několik týdnů a vzájemně se prolínaly jednotlivé druhy.
Až na jednu výjimku byly všechny cibuloviny sázeny strojově, ručně byla vysázena pouze směs u nového přechodu na Osmičku u čerpací stanice. Výsadbu
provádí speciální traktor s násypkou, který rozřízne trávník, zvedne ho, rozhodí pod něj cibuloviny, zase ho položí a přimáčkne (zválcuje). Pro výsadbu cibulovin je vhodné vysazování z kraje podzimu a do vlhčí půdy, aby se cibulky dobře zakořenily a na jaře se věnovaly plnou silou kvetení. Obojí se letos pěkně
sešlo, takže se můžeme na jaře těšit hojnosti květů. Lokality nových výsadeb: Holoubkov (u Holoubka), ulice Wolkerova, Karla Maličkého, Vodní, před MŠ
Resslova, nový přechod na Osmičku, Osmička, Tovární, Sady pionýrů, Žižkova, před mototechnou. Celkem bylo vysazeno přes 60 000 cibulí.

Výsadby dřevin
Letos na podzim proběhne v měsíci listopadu výsadba 100 nových stromů, které zaplní místa po stromech uschlých, či odstraněných z důvodů provozní
bezpečnosti, dále se objeví na místech, kde ve veřejném prostoru doposud dřeviny chybí. Bude se jednat o 77 sazenic s balem o obvodu kmínku 12 -14 cm
nebo více a 13 prostokořenných sazenic kulturních odrůd ořešáků (Bohumil, Sychrov, Seifersdorfský, Apollo, Lake). Výsadbu stromů doplní také výsadba
bezmála 1000 keřů, přičemž se ve většině případů jedná o dosadby současných keřových ploch. Nové plochy vzniknou v ul. Vodní a v ul. Karla Maličkého.
Za významná místa, kde dojde k výsadbě nových dřevin, patří bezpochyby zasazení lípy (Tilia vulgaris Palida) na vstupu do nové části hřbitova na Holoubkově. Při vstupu na hřbitov lípa do minulého roku stála, nicméně musela být pokácena z bezpečnostních důvodů (viz Lovodnešek březen 2019).
Další významným místem je výsadba dvou lip (Tilia vulgaris Palida) u sochy sv. Václava před cukrárnou Johanka. Větší z lip je v havarijním stavu, zejména
kvůli napadení kmene dřevokaznou houbou Fomes fomentarius. Menší byla dosazena později po současnici větší, která byla zničena bleskem a větrem v 70.
letech 20. století. Ani menší z lip není zcela v pořádku, odumřel vrchol, který je nahrazován postranní větví.
V rámci výsadeb bude založena alej břestovců západních (Celtis occidentalis) v ose nového hřbitova tak, aby v krátkodobém horizontu doplnila rozpadající
se a přestárlé kulatohlavé javory a v dlouhodobém horizontu je zcela nahradila. V prostoru nového hřbitova potom bude dále zasazeno několik solitér na
předem vytipovaných místech nepoužívaných hrobů. Lesopark Osmička bude doplněn výsadbou 13 dubů (Quercus robur) podél břehu Labe. Dokončena
bude revitalizace stromořadí v ul. 28. října a ul. Všehrdova (u školního hřiště) nebo v ul. Máchova.
Vojtěch Hamerník, vedoucí OŽP/foto Andrea Cooper

Technické služby města Lovosice

Tepelné hospodářství města Lovosice

TSML šetří městu statisíce korun

Zahájení topné sezony

V minulém měsíci byla dokončena rekonstrukce budovy městské policie v
ulici Osvoboditelů. Výraznou měrou se na ní klempířskými i pokrývačskými
pracemi podílely TSML, čímž ušetřily městu téměř 200 tisíc korun. Jednalo se
o první spolupráci takového rozsahu a výsledek dopadl na výbornou. Využití
odborností pracovníků TSML je vždy pro město úsporou. Lovosice plánují
další spolupráci s touto organizací, která se bude týkat III. etapy zabudování
podzemních kontejnerů v ulici Resslova a K. Maličkého. Také byla realizována
izolace mezi travnatou plochou „U Turka“, vybudován okapový chodníček a
ve dvoře MP nainstalováno světlo s pohybovým čidlem. Dále proběhl finální
nátěr plochy v rámci nafukovací haly – jediné, co je potřeba dotřít, jsou lajny
na jednotlivé sporty.
Nastává období přesunu sportovců do vnitřních prostor, vzhledem k vládním
nařízením jsou však tyto (zimní stadion, haly, bazén + sauna) uzavřeny do
odvolání. Na počátku listopadu došlo k vypnutí a zazimování fontány, opětovně bude spuštěna v průběhu dubna 2021. Do konce měsíce dojde též
k ukončení pravidelných sečí, společně s poslední listopadovou probíhá i
úklid listí. V rámci každé seče je posekáno bezmála 40 ha zatravněných
ploch. Úklid chodníků a komunikací se provádí každoročně do konce měsíce
října, poté, dle zákona, je držena tzv. zimní pohotovost (1. 11. - 31. 3.).

Na základě splnění podmínek vyhlášky č. 194/2007 Sb., která určuje topnou
sezonu, zahájilo dne 25. září Tepelné hospodářství města Lovosice topnou
sezonu 2020 – 2021. Jakožto dodavatel tepelné energie do obytných domů a
nebytových prostor má THML zodpovědnost za údržbu a kontrolu tepelného
zařízení, a to zejména všech venkovních rozvodů a domovních předávacích
stanic. Většina obytných domů a nebytových objektů má již nainstalovanou
domovní předávací stanici, ve které se připravuje a reguluje vytápění a ohřev
teplé vody. Výhodou těchto stanic je možnost přizpůsobení dodávek tepla a
teplé vody podle požadavků odběratele.
Uživatelé bytů nebo nebytových prostor se musí postarat o údržbu vnitřních
rozvodů tepla v objektu, zvláště pak bytových radiátorů, a to nejlépe ještě
před zahájením topné sezony. Většinou postačí běžná kontrola, zda neuniká
voda a zda těsní radiátory. Nejčastějším problémem, vyskytujícím se při zahájení topné sezony, je, že radiátory netopí po celé své ploše. Příčinou zpravidla bývá vzduch v potrubním systému. V takovém případě je nutné systém
odvzdušnit pomocí odvzdušňovacích ventilů umístěných v nejvyšších patrech
domů či objektů. Funkčnost topného systému by se tím měla obnovit.
THML vstupuje do nové sezony s dvěma novými odběrnými místy. Jedná se
o nově vybudované předávací stanice pro šatny odbíjené a tenisu a nově
postavenou přetlakovou halu. Na přípojkách pro výše uvedené objekty se
začalo pracovat v srpnu letošního roku. Zkušební provoz vytápění přetlakové
haly byl zahájen 15. října. Zprovoznění výměníkové stanice pro šatny odbíjené a tenisu se plánuje na začátek listopadu.
Pro rok 2020 počítá THML s částkou za teplo pro odběratele ve výši 558,- Kč
bez DPH. Vlivem snížení sazby DPH na tepelnou energii z 15 % na 10 %,
zaplatí odběratelé (neplátci DPH) v roce 2020 za teplo částku 613,80 Kč/GJ,
což je o 28,- Kč/GJ méně než v předchozích letech. Ani pro rok 2021 neplánuje THML tuto částku navyšovat.
Martin Macháček, vedoucí THML

listopad 2020
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Město

Město Lovosice zabuduje další podzemní kontejnery
Současným problémem je nedostatečná dostupnost a omezené možnosti při shromažďování využitelných složek komunálních odpadů od občanů
města Lovosice. Zvýšením podílu separace papíru, plastů a skla a následné recyklace takto vytříděného komunálního odpadu dochází zároveň
k omezení ukládaného množství komunálního odpadu na skládkách.

Cílem projektu s názvem Podzemní kontejnery pro oddělený sběr materiálově využitelných složek komunálního odpadu je vybudování stání podzemních kontejnerů na využitelné složky odpadu a zakoupení velkoobjemových kontejnerů na 2 území města Lovosice (ulice Resslova a Karla Maličkého).
Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj prostřednictvím Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
na období 2017 – 2025.

Náplní projektu je zvýšit občanům města
možnosti při soustřeďování jimi vyprodukovaných odpadů do určených nádob poblíž
místa vzniku (na vytipovaných místech u
rodinných a bytových domů) a poblíž místa
vzniku (stání podzemních kontejnerů, která
jsou umístěna v místech s vysokým pohybem
osob), čímž se zvýší množství separovaného
odpadu. Tento separovaný odpad se bude
z převážné části následně materiálově využívat na zařízeních k tomu určených a tím do-

jde k výraznému snížení komunálních odpadů ukládaných na skládky.
V této době je rozmístěno v Lovosicích již
10 kusů takovýchto podzemních kontejnerů
na sklo, 11 kusů na plast a 11 kusů na papír.
Celkové náklady projektu jsou 1 492 019,00
Kč, 70 % z této částky je dotace z Ústeckého
kraje a zbývajících 30 % investují Lovosice.
Samotná realizace by měla začít ještě letos
prostřednictvím Technických služeb města
Lovosice, p. o.
(bm)

Město je mezi nejlepšími
v hodnocení transparentnosti
Po loňském šestém místě mezi
obcemi s rozšířenou působností
Ústeckého kraje se za rok 2019
město Lovosice posunulo na první
pozici. Celkem bylo mezi 206
městy České republiky na šestnácté příčce.
K-index je ukazatel míry rizikových faktorů spojovaných s rizikem míry korupce a nehospodárným nakládáním veřejných prostředků. Data jsou hodnocena z
veřejně dostupných informací
registru smluv a dalších měřitelných a transparentních údajů. Dle
pečlivě sestavených vzorců pro
deset hodnocených parametrů a
jeden bonusový obdrželo město
celkovou známku 4,21 bodů, což

odpovídá výsledné známce „B“, a
patří tak mezi nejlepší v tomto
hodnocení.
Město Lovosice zadalo za období 2016 – 2019 celkem 475 zakázek a všechny jsou zveřejněny v
registru smluv a na profilu zadavatele, nad tento rámec město
zveřejňuje veřejné zakázky a jejich
průběh v elektronickém systému
EZAK, který používá pro výběrové
řízení, a současně je uvádí i na
svých webových stránkách. Každá
veřejná zakázka je tedy dohledatelná a kdokoliv má zájem, může
se dozvědět, s kým je smlouva
nebo objednávka uzavřena, za
jakou cenu a jaký je průběh jejího
plnění.
(bm)

Lovosice jsou „stříbrné“ ve srovnávacím
výzkumu Město pro byznys
Potřetí na stupních vítězů. Ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys
2019 v Ústeckém kraji se Lovosice umístily na druhé příčce. Dominanci
Litoměřicka podtrhují vítězné Litoměřice a třetí Roudnice nad Labem.

V Ústeckém kraji bylo hodnoceno
celkem 16 obcí s rozšířenou působností. V rámci celé republiky se
posuzovalo 205 měst včetně městských částí Hlavního města Prahy.
Lovosice se poslední roky umisťují
na stupních vítězů Ústeckého kraje.
Podle oficiálního webu městoprobyznys.cz: „Stříbrné Lovosice těží z
nadprůměrného podílu malých a
středních firem, výborné dopravní
dostupnosti. V rámci kraje zaznamenávají Lovosice jednu z nejlepších hodnot v podílu investičních
dotací na celkových příjmech radnice, v regionu vůbec nejlépe dopadly v testu elektronické komunikace.“
(bm)

Celkové pořadí
1. Litoměřice
2. Lovosice
3. Roudnice nad Labem
4. Teplice
5. Most
6. Bílina
7. Louny
8. Děčín
9. Chomutov
10. Varnsdorf
11. Ústí nad Labem
12. Podbořany
13. Rumburk
14. Litvínov
15. Kadaň
16. Žatec

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 4. prosince
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Městská policie

Budova Městské policie v Lovosicích má nový kabát

Rekonstrukce budovy Městské policie v Lovosicích je v cílové rovince. Zateplení fasády, které provedla firma PERFECT B.V., s. r. o., je hotové a
předané. Práce na pokládce nové střešní krytiny prováděné pracovníky Technických služeb města Lovosice, p. o. jsou také hotové. Pozdrželo
se pouze předání tohoto díla kvůli situaci s COVID-19 a ze stejného důvodu došlo i k posunutí prací na zateplení půdních prostor, které se v
současné době dokončují.
(bm, foto bm)

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice od 16. 9. do 15. 10. 2020
vozidlo zajistil.
Usměrňování provozu
25. 9. v 14 hodin jsme na silnici I/30 u kruhového objezdu na Holoubkov
Narušení občanského soužití
a LIDL usměrňovali provoz u dopravní nehody.
1. 10. v 16 hodin jsme v bytovém domu v ulici 8. května řešili verbální
napadání mezi osobami a napadení psem.
Spolupráce s Policií ČR
26. 9. v 00.15 hodin jsme na žádost Policie ČR spolupracovali při fyzicSpolupráce s Policií ČR
kém napadání osob v ulici Osvoboditelů.
5. 10. jsme v rámci spolupráce s Policií ČR na žádost kriminální policie
Usměrňování provozu
poskytovali záznam z kamer městského dohlížecího systému.
28. 9. v 13.50 hodin jsme v ulici Polní na žádost RZS usměrňovali provoz
u dopravní nehody.
Podezření z vloupání do vozidla
11. 10. v 13.20 hodin jsme při hlídkové činnosti v ulici Wolkerova zjistili
Spolupráce s Policií ČR
rozbité okno u zaparkovaného motorového vozidla tov. značky Opel a
29. 9. jsme v rámci spolupráce s Policií ČR na žádost obvodního odděle- poškozené dveře u dalšího ze zaparkovaných vozidel tov. značky Fiat.
ní Lovosice poskytovali záznam z kamer městského dohlížecího systé- Pro podezření ze spáchání trestného činu si případ převzala Policie ČR.
mu.
Poskytnutí pomoci
11. 10. v 19.15 jsme v ulici Zámecká u plaveckého bazénu pomocí starUkládání odpadu mimo vyhrazená místa
1. 10. v 9.10 hodin jsme v ulici U Nadjezdu prováděli úkony k odpadu tovacích kabelů zprovoznili na žádost majitele jeho nepojízdné vozidlo.
uloženému mimo vyhrazená místa.
Přivolání RZS
12. 10. v 20.40 hodin jsme v ulici Terezínská na žádost RZS prověřovali
Zajištění vozidla
1. 10. v 17.30 hodin jsme v ulici Teplická u hřbitova řešili zaparkované stav osoby, která měla zdravotní problémy. Následně byla na místo přiJaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
vozidlo, které mělo otevřené okno u spolujezdce. Ve spolupráci s Policií volána RZS.
ČR se podařilo vyrozumět majitele vozidla, který se dostavil na místo a
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Fotostrana

Výstava na náměstí a ,,Night vision" v LOVO galerii

Na lovosickém náměstí si do konce roku mohou zájemci prohlédnout výstavu k výročí 420 let Lovosic jako města. Výstava zahrnuje vývoj Lovosic se zvláštním přihlédnutím k Adamovi ml. z Valdštejna, který se zasloužil o povýšení na město. Dále výstava popisuje nejvýznamnější historickou událost v kontextu
světových dějin – 1. bitvu sedmileté války a také vývoj průmyslu, který je neopomenutelnou součástí města, a též mapuje zachovalé historické památky.
K výročí města byly zhotoveny pamětní mince, které jsou k dostání v Informačním centru. Jsou trvalou památkou na toto jubileum a vkusným dárkem pro
fandy historie či sběratele.
V LOVO Galerii je instalována výstava Martina Tomáška, která bude rovněž trvat do konce roku. Obsahuje sochy, vizualizace a knihu a nese název Bestiář
podle sv. Martina ze Sudety. Úžasné plastiky, které ve výtvarné zkratce zobrazují monstra z pověstí, jsou vyhotoveny z různých materiálů – mramoru, železa
i pokovených MDF desek. Zájemci si po dobu mimořádných opatření mohou prozatím dopřát ochutnávku v podobě ,,Night vision“, tedy večerního pohledu
do galerie, kdy skulptury autorova ,,Bestiáře“ téměř ožívají.
(rys, foto rys)
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Osobnost

Helena Bušková obdržela cenu náměstka Ústeckého kraje
za významný přínos ve školství
Náměstek hejtmana pro školství Ústeckého kraje Petr Šmíd předal Heleně Buškové ocenění za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost ve školství.

Paní učitelka Bušková je i přes svůj
vysoký věk stále velmi aktivní učitelkou
na 1. stupni ZŠ a již několik let skvělou
kolegyní celého učitelského sboru ZŠ
Antonína Baráka v Lovosicích. Ve školství působí přes 50 let. Letos je třídní
učitelkou 5.A, vede žáky v předmětu
speciálně pedagogické péče a v dramatickém kroužku nacvičuje s dětmi různé
divadelní hry.
Helena Bušková celý svůj život zasvětila školství i vzdělávacím aktivitám s
dětmi. Její hodiny ocenila nejen Česká
školní inspekce, ale jsou inspirací i všem
kolegům. Ve své práci je důsledná, po
svých žácích požaduje splnění všech
povinností, vše vykonává s láskou a
obdivuhodným elánem. Ve volných
chvílích vymýšlí pro děti různé didaktické pomůcky. Plánuje výlety, akce, projektové dny a ozdravné pobyty, které
jsou doslova nabité aktivitami.
I během distanční výuky paní Bušková
pravidelně vysílala s dětmi online, dokázala si rychle osvojit nové dovednosti
týkající se digitální technologie a vedení
hodin online přes MS Teams. Zkrátka je
to žena, která si tak významné ocenění
určitě zaslouží. Daniela Deusová, ředitelka

Oceněná Helena Bušková: Distanční výuka je velmi náročná

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje převzali
18. září 2020 ocenění nominovaní na Cenu náměstka za významný přínos ve školství. Cena náměstka za významný přínos ve školství se letos
udělovala potřetí na základě nominací ředitelů,
pedagogů i široké veřejnosti. Ceny předal náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd spolu s
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje Dagmar Waicovou. Celkem dvanáct pedagogů bylo oceněno ve
čtyřech kategoriích – mateřské školy, základní
školy, střední školy a ostatní školská zařízení. Mezi
oceněnými byla i oblíbená lovosická učitelka Helena Bušková, kterou znám od doby, kdy jsme spolu
seděly v komisi pro školství a kulturu, a tomu už je
drahně let. Posléze k ní do školy chodili i oba vnuci. Protože znám její nesčetné aktivity, požádala
jsem ji o zodpovězení pár otázek.

Paní učitelko, kdy a kde začala Vaše pedagogická dráha?
Moje pedagogická dráha započala velmi záhy –
po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole
Lovosice (SVVŠ) jsem začala pracovat jako vychovatelka. Během své pedagogické dráhy jsem prošla všemi pozicemi pedagogiky – vychovatelka,
učitelka, zástupce ředitelky a posléze ředitelka
školy. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v
Ústí nad Labem a speciální pedagogiku, obor
logopedie a surdopedie na PF v Praze.
V roce 1992 jste se stala ředitelkou ZŠ Všehrdova, pokud se pamatuji, do školy k Vám chodila i nevidomá Iva Zuchová. Také jste se zabývala logopedií – vnuk i další se u Vás naučili
správně artikulovat. Co ještě se Vám v té době
povedlo?
Všehrdovka – to byla srdcová záležitost. Bylo
toho velmi mnoho, co se podařilo změnit, vylepšit.
Cílem a mojí snahou bylo posunout školu na vyšší
úroveň. Z nevzhledné šedé budovy se podařilo
vytvořit budovu veselou, barevnou, pohodovou.
Ve své práci jsem se snažila být vždy o
krok vepředu. Jako první jsme připojili 5. třídu
k tzv. I. stupni, začali v 5. třídě vyučovat angličtinu,
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němčinu, vznikla první Dyslektická ambulance na
škole a logopedická pomoc pro žáky s vadou
výslovností, zapojili jsme se do projektu Obecná
škola, vybudovali jsme počítačovou učebnu...
Budova školy prošla ohromnou rekonstrukcí –
střecha, okna, fasáda, zahrada školy. Co však nebylo vidět, to byla vnitřní přestavba – sociální
zařízení, zcela moderní barevné šatny, nové barevné třídy, školní družina, zázemí pro pedagogický i
nepedagogický personál.
Pravidelně jsme se účastnili peněžních sbírek na
konto adventních koncertů, s dětmi vyjížděli na
ozdravné pobyty k moři, poznávali okolí Lovosicka, účastnili se maratonu v Praze. Podpořili vznik
loga školy – je to Čtyřlístek. Bylo toho opravdu
mnoho, co se podařilo uskutečnit. V takto zodpovědné funkci je velice důležité mít vedle sebe
někoho, na koho je velké spolehnutí. Já takového
člověka měla v osobě zástupkyně ředitelky Mgr.
Aleny Brodilové. A právě proto se mi povedlo
uskutečnit velké množství práce.
Ano, Iva Zuchová nás všechny ovlivnila a mnohému naučila. Mne osobně čtení a psaní v Braillově
písmu – pomáhala jsem na Pichtově stroji přepisovat učebnice, které nám nebyly poskytnuty. Velký
podíl na kvalitním vzdělání Ivy měla zodpovědným
a laskavým přístupem třídní učitelka Mgr. Petra
Hájková.

pro spolek Šance – Klíček a pak i projekt divadla ve škole (dokonce kurz).
Divadelní kroužek jsem vedla již na ZŠ Všehrdova
– po odchodu ze školy jsme i s dětmi využili nabídku ze spolku Šance a pod jejich hlavičkou pokračovali v divadelní činnosti s názvem Klíček.
Několikrát jsme vystupovali i pro veřejnost. Bohužel, děti se rozběhly za svým dalším vzděláváním a
činnost byla ukončena. Absolvovala jsem celoroční
cyklus seminářů „Základy dětského divadla“ v
Národním informačním a poradenském středisku
pro kulturu v Praze.
V dramatické činnosti jsem pokračovala i na ZŠ A.
Baráka. Za největší úspěch považuji nastudování
hry Dívčí válka a Začarovaný les. V obou představeních se spojili žáci I. a II. stupně - jejich spolupráce byla velmi zdařilá. Ráda na mladé divadelníky vzpomínám. Koronavirová epidemie naši činnost zpomalila.

Protože je málo učitelů, život učinil kruh a
nyní jste opět třídní učitelkou. Práce Vás určitě
stále baví, naposledy jsem Vás viděla v akci při
návštěvě mexického velvyslance při Dnu mexické kuchyně.
Práce s dětmi je velmi zajímavá. Na Dny mexické
kuchyně se všichni maximálně těšili a připravovali.
Třídy byly stylově vyzdobené. Bylo to velmi příjemné – jeden žáček se naučil španělské přivítání a
V roce 2008 jste odešla do důchodu, ale děti velvyslanec byl opravdu potěšen.
Vás provázely i nadále. Kam vedla Vaše další
cesta?
Jak se Vám líbila distanční výuka?
Po dětech se mi stýskalo. Velmi ráda jsem přijala Distanční výuka pro nás, kteří učíme již delší
nabídku paní ředitelky Mgr. Daniely Deusové na dobu, byla a je velmi náročná. Pro všechny je to
ZŠ Antonína Baráka – nejprve pracovat jako vy- obrovská zkušenost, zpočátku velká motivace,
chovatelka v družině a posléze jako učitelka, a to později únava. Vyučování je velmi náročné na
za mladé perspektivní učitelky, které se rozhodly přípravu, na vyhodnocení. Není to něco, co by
pro rodinu. Vedle sebe mám mladé nápadité uči- učitelé chtěli. Vidíme velký rozdíl mezi distanční a
telky i učitele – v takovém kolektivu se velmi pěk- prezenční výukou. Osobně nejsem příznivcem
ně pracuje. Podařilo se nám uskutečnit velké distanční výuky. Je to však velká výzva a učitelé
množství akcí, např. 72 hodin proti lhostejnosti, musí vše zvládnout.
vánoční besídky pro rodiče, Noc s Andersenem, Přeji Vám i ostatním pedagogům, aby COVID-19
učení v maskách, a dokonce Pohádkovou školu.
konečně ustoupil a aby se nejen vyučování vrátilo
k normálnímu stavu před nástupem koronavirové
A zahájila jste i další činnost - divadlo s dětmi krize.
(hz)
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Na svatého Václava se v Lovosicích konala tradiční mše

U příležitosti Dne české státnosti byla dne 28. září 2020 v kostele sv. Václava v Lovosicích sloužena svatováclavská mše. Hlavním celebrantem byl farní
vikář Petr Kalas SDB, ředitel komunity salesiánů v Teplicích. Hudební doprovod obstaral Lovosický chrámový sbor za doprovodu žesťů. Uvedena byla
Messe in B-dur Josefa Grubera a několik skladeb M. Frisiny, italského kněze a hudebního skladatele. Při mši bylo vybráno 4 005,- Kč na opravu lovosických varhan. Další akce na podporu tohoto nástroje jsou zatím přesunuty. Po skončení bohoslužby se všichni účastníci u oltáře sv. Václava společně pomodlili za vlast a zazpívali chorál Svatý Václave, vévodo české země. Při svátku národního patrona sv. Václava byl po mši ještě otevřen přístup do věže
kostela se zvony, odkud je krásný pohled na lovosické náměstí.
Farnost Lovosice

Městské včely – bilance 2020 a příprava na zimu
Po posledním medobraní zhruba v půlce července byla všechna včelstva zakrmena cukerným roztokem. Každé včelstvo dostalo
kolem 15 kg cukru, což by mělo stačit ke zdárnému překonání zimního období.

V letošním roce bylo období snůšky lokálně
přerušováno rychlými změnami počasí, kdy chvíli
bylo slunečno, chvíli zase chladněji a deštivo. Tato
skutečnost ovlivnila i snůšku včelstev, při chladných dnech včely nevylétávaly a zůstávaly v úlu,
což se projevilo ztenčováním vytvořených
medných zásob (byly včelami snězeny). Med se
vytáčel 2x, ale v některých úlech na druhé vytáčení takřka nic nebylo. 3 včelstva se vyrojila, což
mělo za následek další úbytek medu. Roje jsme
s přispěním místních zahrádkářů polapili a usadili
do nových úlů. Samotný výsledek obou medobraní tedy nebyl nijak slavný, nicméně šlo nám především o udržení zdravých včelstev, která slouží
zájemcům k seznámení se s životem včel. Letošní
návštěvnost na včelím pozemku byla značně
omezena opatřeními proti epidemii COVID-19, a
tak si včely prohlédlo jen několik občanů Lovosic
se svými dětmi.
V podletí byly do včelstev umístěny podložky,
abychom sledovali spad kleštíka - roztoče (Varoa
destructor) a tím odhadli míru zasažení včelstev.
Překvapivě, na rozdíl od roku 2019, byl spad po
zbytek července a celý srpen minimální nebo
žádný. Přesto jsme v srpnu nasadili do včelstev
odpařovače kyseliny mravenčí, jejíž páry jsou při
vhodné koncentraci schopny včely roztočů zbavit.
Páry kyseliny roztoče poleptají a ten ze včely
odpadne, včelám kyselina neškodí. Další a poslední léčení proběhne pokapem, kyselinou šťavelo-
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vou v bezplodém období na přelomu listopadu a
prosince.
V roce 2020 jarní vítr odnesl a zdemoloval včelařský sklad, který jsme během léta pořídili zcela
nový. Dále se podařilo získat dotaci od společnosti Mondi Štětí a.s., díky které bylo možné nain-

stalovat na sklad okapy k zachycování dešťové
vody a na pozemku umístit ptačí budky a domeček pro ježky. Z dotace bylo zakoupeno i několik
ovocných stromů (starých odrůd), které budou
letos na podzim zasazeny.
Vojtěch Hamerník, vedoucí OŽP

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Služby

LOVO Café v době krize s okénkovým prodejem a rozvozem

Po začátku druhé vlny COVID-19 a po nařízení o uzavření provozů přešla kavárna LOVO Café na okénkový prodej se sortimentem podzimní nabídky. Novinkou je i možnost rozvozu v rámci města zdarma. Objednávky je možné realizovat přes facebook KC LOVOš, webové stránky či telefonicky. Minulý měsíc
byl zahájen provoz cukrářské výroby v nových prostorách, a tak dojde ke zefektivnění výroby obou provozů i uspokojení vysokého zájmu jak o cukrářské,
tak obědové produkty.
(rys, foto rys)
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Inzerce
Plán zájezdů, lázeňských a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2021
Pro naše členy jsme připravili bohatý program zájezdů na rok 2021:

Pobyty:
23. 5. - 30. 5. 2021 Luhačovice - 7 500,Pobyt v hotelu, plná penze, 2x vstup do bazénu, možnost procedur
s 10% slevou, zájezd, doprava.
20. 6. - 26. 6. 2021 Doksy - 5 500,Pobyt v hotelu, plná penze, zájezd, doprava.
14. 8.- 21. 8. 2021 Soběšice u Sušice - 6 700,Pobyt v hotelu, plná penze, volný vstup do bazénu, možnost procedur,
zájezdy, doprava.
5. 9. - 12. 9. 2021 Zvíkovské Podhradí - 6 700,Pobyt v hotelu, plná penze, volný vstup do bazénu, filmové večery,
taneční večer, zájezd, doprava.

Výlety:
4. 6. 2021 Národní muzeum Praha - 400,18. 9. 2021 Jablonné v Podještědí a Ploskovice - 400,Divadlo Most - 250,Termíny budou upřesněny.
Při jednodenních zájezdech se uvedená částka platí při přihlášení.
Při týdenních pobytech bude složena záloha 2 000,- Kč a doplatek
nejpozději 6 týdnů před odjezdem na pobyt. Cestovní pojištění není
v ceně pobytu. Doporučujeme pojištění stornopoplatků.
Při platbě je nutné předložit členskou průkazku se zaplaceným členským
příspěvkem na rok 2021.

Přihlášky přijímáme v kanceláři STP Lovosice od 1. 1. 2021
Vždy v úterý od 9 do 12 hodin. Výbor STP Lovosice
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Osobnost

Nedožité 100. výročí narození Věry Svobodové, ředitelky LŠU Lovosice
V červenci uplynulo 100 let od narození Věry Svobodové, která vychovala několik úspěšných klavíristek.

„Vzorná učitelka“. V hudbě např. vyučovala mladou a pokrokovou jeptišku, sestru Akvinátu. Učila
se velmi rychle a s nadšením k hudbě. Brzy proto
mohla své nově nabyté zkušenosti předávat ostatním kolegyním, které se dále hudebně věnovaly
postiženým dětem. Podílela se na vzniku cyklu
„Mládež a kultura“, jenž si kladl za cíl zapojit aktivně mladé lidi a dát jim možnost veřejně vystupovat. Věra Svobodová dále účinkovala na různých
koncertech a v již důchodovém věku předala vedení školy panu Petru Švehlovi. Ale ani tehdy
nezůstala nečinná - byla požádána, aby vyučovala
na litoměřické SpgŠ a také doprovázela na klavír
pěvecký sbor Máj (vedený sbormistrem p. Vladimírem Frühaufem). Věra Svobodová vychovala tři
děti: dceru Janu (pozdější dlouholetou vedoucí
divadla K. H. Máchy v Litoměřicích a spoluzakladatelku festivalu Litoměřické varhanní léto) a syny
Jiřího a Karla. Měla sedm vnoučat a dožila se ještě
i dvou pravnoučat. Zemřela na sklonku prosince
1998.
Mezi její úspěšné žákyně patří např. Milada Patráková (roz. Hedánková), která po absolutoriu
Konzervatoře v Teplicích učí v ZUŠ Lovosice hru
na klavír. „S láskou a vděčností na paní ředitelku
vzpomínám. Od mých 6 let formovala základy
mého hudebního vzdělání (sedmý ročník jsem už
absolvovala po jejím odchodu do důchodu u p.
učitelky Dobromily Konárkové ml.). Paní ředitelka
Svobodová byla k nám žákům vždy vlídná a laska-

Narodila se 17. 7. 1920 do muzikální rodiny. Její
otec Antonín Jaroš byl vyučeným nástrojařem,
disponujícím absolutním hudebním sluchem. Byl
aktivním členem např. v terezínském Tamburašském spolku (spadající pod obec Sokolskou). Také
její mladší sestra Hana Třebická (roz. Jarošová)
měla hudební vlohy – věnovala se zpěvu a později
i hře na housle. Hana (1923-1996) za války pracovala v cukrárně v Terezíně. Dům měl zadní dvůr,
přes který se dalo nepozorovaně zmizet. V cukrárně se zastavovali nacističtí dozorci a důstojníci,
aby si osladili život. Vězně brali s sebou, ale pochopitelně jim nedovolili, aby se byť jen čehokoliv
dotkli. Hana nešťastníkům zadním vchodem tajně
nosila jídlo. Neobešlo se to ovšem bez komplikací.
Jednou dorazilo na Hanu anonymní udání. Naštěstí se líbila jednomu z důstojníků, který jednoho
dne udání překvapené Haně předal. Od té chvíle
už si musela dávat obrovský pozor, celé rodině by
jinak šlo doslova o život…
Paní Věra po svatbě žila v Bohušovicích se svým
manželem v rodině řezníka Josefa Svobody (což
byl její tchán). Přes toto místo putovali vězni
k vlakům na bohušovickém nádraží, odkud byli
odváženi pryč z Terezína. Jejich cesta vedla i po
poli kolem zahrady Svobodových, kde se poblíž
kina občas na příkaz dozorců zastavovali. Věra na
sklonku války pomáhala vězňům tím, že k plotu
nosila různé jídlo – například jednou vařila guláš
pro celou rodinu zrovna ve chvíli, kdy se vězňové

blížili k jejich zahradě, rychle do hrnce naházela
brambory a nalámala chleba, aby byl „výživnější“,
a podstrčila jej za plot. Hladoví nešťastníci rychle
pochopili, že je tam jídlo připraveno pro ně, a
nepozorovaně se jej zmocnili. Dozorci si naštěstí
ničeho nevšimli… Již ve válečné době účinkovala
na koncertech věnovaných především české hudbě, jako například na koncertě k výročí 100 let od
narození Antonína Dvořáka – věnovala se zpěvu a
hře na klavír.
Po válce vyučovala klavírní hru nejprve na LŠU v
Litoměřicích (ta tehdy sídlila v Jarošově ulici a vedl
ji pan ředitel František Maršálek) a od 1. 9. 1958
výměnou za paní Evu Zvolánkovou v LŠU Lovosice
(v ulici Karla Maličkého č. 2), kde se poté stala od
1. 9. 1961 ředitelkou dnešní ZUŠ Lovosice (po
Janu Habešovi, který ze zdravotních důvodů na
vlastní žádost odstoupil). Pan Habeš pak nadále
ve škole působil jako učitel strunných i dechových
nástrojů a zároveň po celou dobu jeho pedagogické činnosti účinkoval ve smyčcovém kvartetu.
Původní ředitelský byt v prvním patře školy (K.
Maličkého 2) byl za pomoci učitelů, rodinných
příslušníků a dalších dobrovolníků přebudován na
koncertní sál, kde pak byly pořádány koncerty:
školní veřejné, absolventské, výchovné pro mateřské i základní školy, recitační soutěže či komponované večery. Zrenovován byl také školní dvůr se
zahrádkou a studnou. Založila sbor učitelů hudeb-
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Vlevo Milada Patráková, roz. Hedánková,
uprostřed Věra Svobodová s otcem a vpravo
se svou žákyní Zdenou Mikynovou roz. Kropáčkovou.
Foto archiv
ní školy (nebyl totožný s pěveckým Sdružením
lovosických učitelek – ten vznikl r. 1959 zřejmě
aktivitou Slavoje Princla, který mj. řídil sbor Máj
před Vladimírem Frühaufem). Účinkující například
hlasově napodobovali různé hudební nástroje.
Zpočátku spadala pod křídla LŠU i baletní škola –
jen baletní sál byl umístěn v lovosické Besedě.
Vyučovala zde Štefania Černá. Balet měl několik
tříd, jednoduchý klavírní doprovod obstarával jako
nadšený amatér i Karel Svoboda - Věřin manžel a
nadšený obdivovatel v jedné osobě. Vzhledem k
četným konexím v uměleckých kruzích (prof. Neděla, pan Mikelka, skladatel A. Sarauer, atd.) byla
schopná zprostředkovat přímý kontakt mezi
umělci a dětmi z místních MŠ a ZŠ. Pozornost dětí
udržovala například spojením hudby s loutkovým
divadlem - představením „prováděla“ loutka, která
děti seznamovala s dějem namísto učitelů. Kulturní akce vznikaly nadšeným úsilím vzájemně spolupracujících umělců (tehdy ještě nebyli objednáváni
přes umělecké agentury). Hudebně spolupůsobila
se svými kolegy, s doktorem Drašnarem a dalšími,
doprovázela pěvecké sbory. Učitelé LŠU (ZUŠ)
také přinášeli hudbu do sociálních a zdravotnických zařízení.
V březnu r. 1962 byl Věře Svobodové udělen titul

vá. Její práce byla velice precizní, kvalitní a detailně propracovaná. Učila nás jak správnému postavení ruky, tak i prstů, propracované technice hry,
dynamickému provedení a procítění skladeb,
čtyřruční hře i hře z listu. Její práce byla kvůli administrativní a organizační činnosti, která z ředitelské funkce vyplývá, jistě velmi psychicky náročná.
Přesto jsme my žáci vždy cítili pochopení, podporu a lásku k pedagogické činnosti,” vzpomíná
Milada Patráková.
Další její hudebně úspěšnou žákyní je Zdena
Mikynová (roz. Kropáčková), dnes ředitelka Mateřské školky U Koníčka. „Paní Věra Svobodová byla
mou učitelkou hry na klavír. Laskavě mne vedla
prvními pokusy zahrát píseň či jednoduchou
skladbičku. Do hudební školy jsem chodila ráda,
paní ředitelka mne motivovala tak, že jsem během
jednoho roku zvládla učivo za dva ročníky. Dovedla mne do celostátní soutěže „Virtuosi per Musica
di pianoforte“, to byl vrchol mé hudební kariéry a
byly jsme obě na účast v této soutěži náležitě
pyšné. Děkuji paní ředitelce za to, že ve mně probudila zájem o hudbu, který mi zůstal dodnes,”
zavzpomínala Zdena Mikynová.
Miroslav Jenček (vnuk Věry Svobodové) a Alena Beckerová

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Senioři
MŠ Sady pionýrů se s radostí připojila k projektu Děti malují seniorům k svátku

Projekt funguje jako celonárodní kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Svátek seniorů připadá na 1. října. Cílem projektu je propojit generaci
seniorů s dětmi předškolního a školního věku a ukázat vzájemnou sounáležitost. Všichni máme ve své rodině babičku nebo dědečka, které máme moc
rádi a myslíme na ně. Myslíme i na ostatní seniory, proto se děti ze všech tříd školy podílely na výrobě přáníček, se kterými chtěly potěšit obyvatele Pečovatelského domu a zařízení odlehčovací služby Hezké Domy s.r.o. v Lovosicích, se kterými škola spolupracuje. Z důvodu uzavření mateřské školy
v tomto termínu přáníčka předaly do těchto zařízení jen paní učitelky, které nebyly v karanténě. Doufáme, že obrázky dětí udělaly klientům domovů
radost. Všechny děti i zaměstnanci mateřské školy přejí seniorům dny plné radosti a hlavně pevné zdraví.
Miloslava Lopková

Senioři zasedli do lavic, univerzita
3. věku zahájila další semestr
Nejen pro žáky běžných škol začal nový školní rok. Do dalšího
studijního období vstoupili též frekventanti univerzity 3. věku.
Ve čtvrtek 8. října zahájili další, v pořadí již pátý semestr.

Před oficiálním zahájením semestru
ale proběhlo slavnostní zakončení
absolvování předchozího studia.
V krásném prostředí velkého sálu
Pfannschmidtovy
vily
přítomné
účastníky minulého semestru přivítal
starosta města Milan Dian spolu s
ředitelem Centra kultury LOVOš
Petrem Drašnarem. Ti předali přítomným studentům pamětní list o
absolvování předchozího studia a
popřáli jim mnoho úspěchů při dalším vzdělávání. Akce v závěru gradovala společným přípitkem a zpěvem
studentské hymny Gaudeamus Igitur.

listopad 2020

K dalšímu studiu se přihlásilo 34
posluchačů. Ti tentokrát zvolili téma
z historie, které nese název: „Rituály
evropských královských rodů“. Jde o
šest přednášek, ve kterých se přítomní studenti dozvědí zábavnou
formou něco z historie a zákulisí
evropských královských dynastií,
jako jsou Habsburkové, Koburkové a
také zajímavosti o anglické královně
Viktorii. Té se přezdívalo babička
Evropy a ostatních královských rodů.
Jedná se především o historii vzestupů a pádů těchto významných rodů
v reakci na měnící se podmínky v
evropské společnosti.
(rys, foto rys)
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Organizace

Kynologický klub v Lovosicích (2. část)
Druhá část rozhovoru s předsedou Kynologického klubu v Lovosicích Pavlem Vápeníkem.

Kurzy pro veřejnost pořádáme v naší organizaci
přibližně od poloviny devadesátých let. V posledních letech jsme ustoupili od průběžně nabíraných
zájemců a zahajujeme kurzy v pevně stanovených
termínech. Cena kurzu je 1 000,- Kč a trvá přibližně
tři měsíce. Ročně otevřeme většinou tři kurzy a za
sezónu jimi projde 30 až 50 zájemců. Samotné
pořádání kurzů má v podstatě tři důvody: Příjmy
z kurzů jsou pro klub jedním ze zdrojů financování
jeho činnosti. Snažíme se tímto způsobem
„páchat“ mezi lidmi určitou formu kynologické
osvěty. Vážnější zájemce o sportovní kynologii si
takto připravujeme ke vstupu do klubu.
Co mě mrzí, je, že celý kurz dochodí tak třetina
zájemců. Pochopitelně se snažíme dopátrat, proč
tomu tak je, a máme k tomu účelu na našich webových stránkách i dotazník spokojenosti zákazníků. Bohužel dosud jsme se k ničemu kloudnému
nedopracovali. Jedním z důvodů může být, že
člověk přichází do kurzu se zkreslenými představami. Cílem kurzu není vycvičit psa, ale naučit jeho
majitele, jak se psem zacházet a jak jej cvičit. To je
do značné míry odvislé od kvality samotného
cvičitele, od jeho šikovnosti, píle, pracovitosti a
dalších vlastností. Stará kynologická pravda říká,
že jestli pes něco nedělá, je většinou problém na
druhém konci vodítka. Situaci někdy komplikují i
různé televizní pořady, případně internet, protože
laici po jejich zhlédnutí velmi často zapomínají, že
každý pes je jiný (v tom je pro mne osobně kynologie zajímavá) a že za výkony předváděnými někde na síti se často skrývají hodiny a hodiny tréninku a nikdo nedá na YouTube video, jak to nejde.
Závody, poslední úspěchy lovosických cvičitelů a psů - V naší organizaci pořádáme každoročně
zhruba 10 akcí. Převážně jde o zkoušky z výkonu.
Krajská pobočka klubu chovatelů kníračů již několik let u nás pořádá výstavu, v létě jsme tradičním
pořadatelem bonitace pro plemeno německý
ovčák, letos v říjnu zde proběhne chovatelská akce
klubu chovatelů border kolií a sezónu každý rok
zakončujeme klubovým závodem. V našem středu
působí pět majitelů chovatelských stanic, naši
členové mají ve svém majetku několik krycích psů
a chovných fen. Dva naši členové jsou držiteli
odznaku „Vzorný výcvikář I. třídy“. Další dva mají
tento odznak ve III. třídě a další dva nebo tři by
podmínky pro udělení tohoto ocenění měli splnit
v nejbližší době.
Každoročně naši členové získají několik medailových umístění na závodech lokální úrovně. Nejúspěšnějším závodníkem poslední doby je Luboš
Nergl, který se jako jediný věnuje v naší organizaci
výcviku malých plemen. Protože těchto závodů
moc není, vyjíždí závodit třeba i na Moravu a většinou na těchto akcích vítězí. Na výstavách jsou
sběrateli nejvyšších ocenění především odchovy
paní Bartošové, plemene belgický ovčák. V nedávné době to rovněž byli manželé Reizentalerovi
s chovem rottweilerů.
Co je bonitace a jak probíhá? - Bonitace je
chovatelská akce mající za cíl rozhodnout o tom,
zda se předváděný jedinec hodí pro další plemenitbu. Nepoužívá se jen u psů, ale třeba i u skotu.
U některých plemen psů je povinnou podmínkou
pro zařazení do chovu, u některých neexistuje
vůbec. Naše organizace pořádá bonitaci pro plemeno německý ovčák. U tohoto plemene se jedná
o nepovinnou akci, bonitace samotná není striktní
podmínkou pro zařazení zvířete do chovu. Aby se
pes nebo fena mohli této akce zúčastnit, musí
splnit řadu podmínek, mezi které patří minimální
věk předváděného jedince, jeho registrace v české
plemenné knize, vyšetření DNA, předvedení na
speciální výstavě německých ovčáků ve třídě mladých, dospívajících nebo ve třídě pracovní, kde
musí obdržet známku nejhůře dobrý. Vyšetření
loketních a kyčelních kloubů s možným postihem
maximálně druhého stupně a složení všestranné
zkoušky z výkonu minimálně prvního stupně (buď
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ním kontaktu zjistím, že více než psího by majitel
potřeboval lidského psychologa. V době, kdy jsem
spolupracoval s Vysokou školou zemědělskou
v Suchdole, jsem se podílel na tvorbě skript pro
předmět zooterapie a díky této spolupráci jsem
byl i spoluautorem několika článků ve vědeckém
odborném tisku.
Spolupráce s MěÚ Lovosice - Za tuto otázku
jsem moc rád. Mám možnost touto cestou poděkovat zastupitelstvu města za podporu, kterou
nám každoročně poskytuje formou poskytnutí
dotace, která se řádově pohybuje kolem 15 000,Kč. Vedle vlastních prostředků a prostředků získaných za kurzy pro veřejnost jde o důležitou součást financování činnosti našeho spolku.
Sponzoring - Vzhledem k tomu, že kynologie je
malým sportem, tak se sponzoři zrovna moc nehrnou. Dlouhodobě máme uzavřenou smlouvu o
sponzoringu s firmou Euroben s.r.o., což je výhradní dovozce krmení pro zvířata značky Happy
Dog. Díky této smlouvě mají naši členové možnost
nakupovat toto krmení za zvýhodněné ceny a
přibližně jednou ročně dostanou ti nejaktivnější
odběratelé různé součásti kynologického oblečení
s logem firmy a s označením klubové příslušnosti.
Firma je rovněž hlavním sponzorem našeho klubového závodu.
Když chce mít člověk (třeba čilý důchodce)
psa jako kamaráda, má čas s ním chodit na
procházky, ale nechce velké plemeno ani nějakého módního psíka, co byste mu doporučoval? - Takovému člověku bych doporučil návštěvu
nějakého psího útulku, kde by měli pracovníci
tohoto zařízení umět pomoci s výběrem vhodného
zvířete s ohledem na pohybové možnosti majitele,
jeho možností z hlediska ustájení psa a podobně.
Neexistuje plemeno, které by se hodilo speciálně
pro důchodce, nebo plemeno, které se nemusí
cvičit, i když budou někteří „taky chovatelé“ tvrdit
opak. Rozhodně nedoporučuji v tomto případě
nákup štěněte. Jednak je to vždy trošku loterie
z hlediska budoucího zdravotního stavu, ale hlavně štěně nemá vybudované žádné zábrany, neumí
chodit na vodítku atd. Proto není ani vhodné kupovat štěňata zvláště středních a velkých plemen,
když jsou v rodině malé děti.
Co byste chtěl doplnit - Snad jen to, že pokud
někdo uvažuje o pořízení psa, aby si vše důkladně
promyslel. Pes je asi nejoblíbenějším domácím
mazlíčkem, zároveň ale také jedním z nejnáročnějších, co se péče o něj týče. Je potřeba počítat s
tím, že kromě každodenního servisu jako je úklid,
krmení a ošetřování psa, je nutné mu věnovat čas i
z hlediska vybití jeho energie. Pes může svému
pánovi mnohé nabídnout a dát, ale pokud majitele
tyto aktivity nebaví, pravděpodobně u nich nevydrží. Vlastnictví psa je závazek řádově na 10 až 15
let. Budoucí majitel by si měl uvědomit, že se o
psa bude muset někdo postarat v době jeho nepřítomnosti, např. při odjezdu na dovolenou. Jednou pes také zestárne, mohou přijít různé nemoci.
Léčení psa žádná zdravotní pojišťovna nezaplatí a
často se mohou tyto částky pohybovat v desítkách
tisíc korun. Samotné pořízení psa s průkazem
původu nebývá zrovna levnou záležitostí. Ovšem
pořízení tzv. „bezpapíráka“ určitého plemene bývá
tou nejhorší variantou. Právě tato zvířata pochází
často z rodičů, kteří nesplnili podmínky zařazení
do chovu z důvodu zdravotních hledisek. To už je
vhodnější poohlédnout se v útulcích. Odběrem
psa z takového zařízení člověk navíc udělá dobrý
skutek. Když už se člověk rozhodne pro koupi
štěněte, neměl by „obchod“ probíhat někde na
nádraží nebo na benzínové pumpě. Seriózní chovatel předá novému majiteli se psem očkovací
průkaz a sepíše o koupi řádnou kupní smlouvu. Je
také vhodné vzít si s sebou na „nákup“ zkušeného
kynologa, který může pomoci s výběrem atd.

zkouška IGP 1, nebo ZVV 1).
Samotná bonitace se skládá ze dvou částí, a sice
z posouzení exteriéru a přezkoušení povahových
vlastností. V exteriéru je pes posuzován v pohybu
a v postoji, je měřena jeho kohoutková výška,
objem a hloubka hrudníku, komise posoudí výživný stav, sílu kostry a sytost pigmentu předváděného jedince, je zjišťována jeho váha. Z povahových
vlastností je kontrolována reakce na střelbu, neútočnost psa při průchodu skupinou osob, bojovnost, tvrdost a nebojácnost psa při přepadu psovoda z úkrytu, odolnost psa na úder, jeho odvaha
při protiútoku figuranta a v neposlední řadě ovladatelnost psa při obranných pracích.
Bonitační komise následně rozhoduje o zařazení
psa do chovné třídy. Nejlepší jedinci obdrží hodnocení výběrový chov v I. třídě. Ostatní, kteří
úspěšně bonitací projdou, jsou zařazeni do výběrového chovu ve II. třídě, a ti, kteří neuspějí, dostanou tzv. kontrolovaný chov stejně jako ti, kteří se
bonitace nezúčastní. Bonitace platí dva roky a po
dvou letech je potřeba dosažené výsledky obhajovat. V případě úspěchu je potom bonitace udělena
psovi tzv. doživotně.
Jak se připravuje pes na zkoušky? - Záleží hodně, na jakou zkoušku je pes připravován a v jaké
fázi vycvičenosti se pes nachází. Důležitým faktorem je samozřejmě také šikovnost a píle samotného cvičitele. Obecně se dá říci, že kvalitní příprava
psa ke složení zkoušky trvá zhruba půl roku. Existují tzv. jednooddílové zkoušky, jejichž obsahem je
jen jeden oddíl. Buď poslušnost, pachová práce
nebo obranné práce. Ty patří k těm jednodušším.
Všestranné zkoušky jsou zkoušky, jejichž obsahem
jsou všechny tři výše zmíněné oddíly. Tam už je
příprava náročnější, mimo jiné proto, že třeba na
pachové práce musí člověk jezdit někam do přírody, ty se nedají na cvičišti provádět. K nejtěžším
zkouškám potom patří ty, kde i obranné práce
jsou prováděné v přírodním terénu, a samozřejmě
vyšší stupně všestranných zkoušek, kde jsou zařazeny náročnější cviky, jsou zde dlouhé stopy staré
několik hodin apod.
Píšete o psech také do odborného tisku? –
Tedy, nejsem zrovna velký „psavec“. Kdysi jsem
nějaký čas přispíval do časopisu Pes přítel člověka
do kynologické poradny. Neustále jsem zápolil
s termínem redakční uzávěrky, a nakonec jsem i
došel k názoru, že radit lidem na dálku je nesmysl, Panu Vápeníkovi za rozhovor děkujeme a klubu
(hz, foto archiv klubu)
každá situace a každý pes je jiný. Často při osob- přejeme další sponzory.
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Zimní příprava na vodáckou sezonu 2021
Vodákům začíná zimní příprava na další závodní sezonu. Během zimy se budeme soustředit na tréninky dětí, juniorů a žen v plaveckém bazénu.
Také se klub zúčastní podzimního raftového soustředění v Roudnici nad Labem.

Čekají nás turnaje v bowlingu, jump arena, horolezecká stěna a vánoční posezení. V lednu vyrazíme na Vysočinu, kde budeme udržovat kondici na
běžkách, turistikou, plaváním a v tělocvičně. Samozřejmě bude záležet, co z daných aktivit budeme moci plnit v této složité době.
Od jara se toho stihlo dost: účast na pohárových
závodech po ČR a mistrovství ČR, na Východočeském maratonu, týdenním letním soustředění na
Sázavě. Bohužel byl letos zrušen Krumlovský vo-

dácký maraton, na který se vždy těšíme.
Klub má 15 dětí a juniorů, kteří závodí na rychlostních pramicích. Během víkendu soutěží ve
vodáckém pětiboji: sjezd, střelba, slalom, sprint a
plavání. Po tento čas se jim stává příbytkem stan.
Když skončí se závoděním, těší se na bezva partu
lidí z různých koutů ČR. Posádky z Lovosic se
umísťují na medailových postech. Posádka „Lovců“
se umístila na 1. místě a vyhrála i Český pohár v
celkovém hodnocení za celý rok. Lovci jsou ve

složení: Kratochvíl Jiří, Pošík Jan, Zalabák Martin,
Vobořil Tomáš a Havrda Petr. Druhá posádka
juniorů, „Melouny“, vybojovala 3. místo na mistrovství ČR. Posádka je ve složení: Takáč Petr, Pošík Jaroslav, Dominik a Matěj Průšovi. Ženy „vypádlovaly“ 3. místo.
Voda je zamknutá, těšíme se na jarní proud a
všichni doufáme, že přinese nejen to dobré vodákům, ale i vám ostatním. „Ahoj“.
Lenka Černá Joachimsthalerová

Karatisté SKR Sport Union byli úspěšní na poháru v Praze
I přes nepříznivé období související s koronavirovou situací proběhlo v Praze Štěrboholech druhé kolo Národního poháru dorostu
a dospělých v karate ČSKe.
Ve třech časově oddělených blocích
Výsledky:
a hygienickém zabezpečení se zde
utkalo na 300 soutěžících z celé 1. místa
České republiky. Stejně jako na prv- J. Bednář, dorost - 52 kg, M. Polák,
ním kole v Olomouci i zde významně dor. – 63 kg, L. M. Husáková, jun. –
bodovali zástupci karate SKR Sport 53 kg, T. Chobotová, jun. + 59 kg,
K. Sotonová, U21 – 68 kg, M. DráUnion.
V disciplíně kata sice jednotlivci bek, U21 - 60 kg, D. Drábek, sen. –
nepřivezli medaile, ale díky novému 60 kg, tým juniorky (T. Chobotová,
systému rozhodování na body a L. M. Husáková, E. Gubíková)
členění startovního pole do skupin 2. místa
prošli až k sestavám finálové osmič- K. Zita, dor. – 57 kg, tým seniorů
ky. V týmech si stříbrnou pozici (Drábek D., Drábek M.), tým dorospřipsala trojice Š. Mička, D. Foriš a tenců (J. Bednář, M. Polák, K. Zita)
3. místa
M. Pavel.
Medaile pak přivezli i závodníci E. Kozlová, dor. + 54 kg, tým dokumite, kteří jsou v plné přípravě i v rostenek (E. Kozlová, A. Čepičková)
omezeném sportovním režimu.
Zajímavou zkušenost zde prodělal musel o váhu výš. Avšak i zde předorostenec Michal Polák, který se o svědčil svou připraveností a katego20 dkg nevešel do své kategorie a rii vyhrál.
Josef Rajchert

listopad 2020

Zlatá Tereza Chobotová (vlevo) úspěšně boduje v kumite.

Foto archiv
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Seriál

Historie klubu lovosických filatelistů, 3. díl
Lovosický dnešek vám přináší čtyřdílný seriál o lovosických filatelistech. Nyní část 3: období přelomu tisíciletí až dodnes.

Na přelomu tisíciletí se ocitl i náš klub filatelistů
na rozmezí, zda pokračovat, či zaniknout stejně
tak, jak tomu bylo u celé řady filatelistických klubů
v republice. Na začátku roku 2000 čítala členská
základna klubu již pouze 28 členů, kroužek mladých filatelistů byl zrušen. V té době byl předsedou klubu p. Trefný, pokladník p. Nesvarba, novinkář p. Pracna, členové výboru a revizor p. Ouda. Po
dlouhé diskusi a hledání možného nového složení
členů výboru bylo členskou základnou s konečnou
platností rozhodnuto, že klub nezanikne a bude
nadále aktivně pracovat. Řádnou volbou bylo
zvoleno nové složení výboru klubu: předseda Helcl
Josef, pokladník Stáně František, novinkář Muller
Gerhard, člen výboru Trefný Josef a revizor Pekař
Jaroslav.
Nový výbor převzal zůstatkovou dokumentaci,
nestačil se pořádně ani rozkoukat a hned se rozhodl pro velkou akci ve prospěch města. Město
Lovosice si v létě roku 2000 připomíná 400. výročí
povýšení na město. Filatelisté vydávají k tomuto
výročí dopisnici s přítiskem znaku města a poštovní úřad na vlakovém nádraží v Lovosicích používá
ve dnech 25. 6. - 1. 7. 2000 příležitostné poštovní
razítko. Klub pořádá na sále Lovoš klubovou výstavku, kterou doplnili také filumenisté svými materiály, a tato akce je propagována do lovosických
škol a celý týden filatelisté mají doprovodný program s výkladem k vystaveným materiálům pro
všechny přicházející návštěvníky, hlavně školy. K
výstavě byla pořízena prezenční listina s účastí
návštěvníků a žáků škol. Klub má také fotodokumentaci z jednání výroční členské schůze klubu v
roce 2003. Schůze se konala v salonku hotelu Lev.
Dne 19. 10. 2003 slavil 75. narozeniny člen našeho
klubu p. Krumov.
Další klubová výstavka byla v roce 2005 uspořádána ve dnech 19. - 25. 9. k 60. výročí založení
klubu. Výstavka byla opět na sále klubu Lovoš a
byla k ní vydána dopisnice s přítiskem přístavby
budovy MěÚ Lovosice, personalizovaný TL se zn. č.
424 doplněný na kuponech fotkou přístavby MěÚ
Lovosice a klub používá kulaté gumové razítko
„60. výročí založení klubu 1945 - 2005“.
Fotografie je také z výroční členské schůze konané v lednu 2007 za účasti tajemníka SČF p. Malečka. Do roku 2009 vstupuje klub do dalšího období
své činnosti s počtem svých členů ve výši 18 a
získáváme jednoho nového mladého filatelistu p.
Jelínka, t.č. studenta z Lovosic. Další akcí je křest
známky A603 – České středohoří – Hazmburk.
Křest známky probíhal v Muzeu českého granátu v
Třebenicích dne 12. 9. 2009 a k tomu klub vydal
pamětní list. Akce měla velký úspěch a byl o ni
velký zájem nejen v kruhu sběratelů – filatelistů. V
samotném závěru roku 2011 vydává klub ve spolupráci s provozovatelem chaty na vrchu Lovoš u
příležitosti 120. výročí vzniku rozhledny na vrchu
Lovoš opět personalizovaný TL, tentokrát se zn. č.
702 doplněný na kuponech fotkami chaty Lovoš.
V roce 2016 u příležitosti konání Václavské pouti
v Lovosicích pořádáme klubovou výstavku svých
sbírek na sále staré radnice. Na výstavce jsou k
vidění mimo jiné také písmenkové známky, automatové známky a další sběratelské novinky. Vernisáž výstavky je dne 27. 9. 2016 – v předvečer Václavské pouti, výstavka je celý následující den a
potom je přemístěna od 3. 10. do 31. 10. do prostorů městské knihovny.
Hned další rok vydává Česká pošta s.p. dne 5. 4.
2017 známku č. 920 – Porta Bohemica. Klub v úzké
součinnosti s vedením města Lovosice dne 21. 4.
od 16.00 hod. pořádá křest známky na sále staré
Radnice za účasti široké veřejnosti a přítomnosti
vedení města, zástupců SČF, starostů přilehlých
obcí (Porta Bohemica), zástupců České pošty s.p.,
vedoucí poštovního úřadu v Lovosicích a samotného tvůrce známky pana Absolona. Ten je též
autorem přítisku na vydaném pamětním listu a
dopisnici s přítiskem. Známka byla pokřtěna vo-
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dou z řeky Labe.
Křtu známky se rovněž zúčastnili další tvůrci našich poštovních známek: manželé Knotkovi a p.
Srb. Dalšími hosty byli: Mgr. Batelková z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, p. Macháček, p.
Veselý ze společnosti vydávající neoficiální přítisky
celin SČF a další hosté a zájemci o filatelii.
Ke křtu byly vydány:
a) číslovaný pamětní list s přítiskem Radnice Lovosice
b) „R“ nálepka
c) dopisnice s přítiskem Kamýk
d) dopisnice s přítiskem Radnice Lovosice
e) pozvánka na akci křtu poštovní známky
Hned rok poté si lovosičtí filatelisté připomněli
předcházející velkolepou akci, křest známky Porta
Bohemica, společným výletem do Velkých Žernosek a vydáním pamětního listu.

V roce 2018 u příležitosti 100. výročí republiky
opět ve spolupráci s vedením města byl dne
27. 10. 2018 vydán další personalizovaný TL se zn.
č. 715 se třemi přítisky motivů města a jeho okolí:
1. přítisk – chata na vrchu Lovoš
2. přítisk – kostel sv. Václava v Lovosicích
3. přítisk – terminál bus/vlak v Lovosicích
Tiskový list na pravém spodním kuponu má text:
1918 – 28. 10. - 2018 a dále je opatřen denním
razítkem přepážky poštovního úřadu v Lovosicích
1 s datem 27. 10. 2018 – 12 hodin, razítko č. 7.
Do tohoto výčtu se sluší přidat ještě ten „zatím“
poslední: od roku 2012 vydává Česká pošta vlastní
známky. Jsou to známky na objednávku soukromníků, podnikatelů, organizací, měst apod. Také
lovosičtí filatelisté usilují o vydání takových známek, které by propagovaly náš region, kraj, České
středohoří. V oblasti máme celou řadu krásných
kulturních památek, hradů apod., hledáme celou
dobu sponzory a možnosti, jak tyto známky vydat.
Teprve letos, roku 2020, svitla naděje, že snad
konečně se tato věc podaří, a tak budeme doufat,
že i přes nepřízeň současných zdravotnických
problémů se nám to společně přece jen podaří.
Do klubové činnosti nepochybně patří i celá řada
účastí jednotlivých členů na různých krajských,
oblastních či celostátních i mezinárodních filatelistických akcích a výstavách. Můžeme jmenovat
účast na výstavě Karlovy Vary, Příbram, Trutnov,
Jihlava, Brno, Vysoké Mýto atd.
Předseda klubu filatelistů vystavoval svůj exponát
na téma: Anketa o nejkrásnější známku roku, také
na národní výstavě Trutnov 2006, která se konala
ve dnech 16. - 19. 11. 2006. Na této výstavě obdržel bronzovou medaili. Celá řada členů klubu získala za dlouholetou činnost čestné uznání 1., 2., či
3. stupně od SČF Praha. Předseda klubu filatelistů
se aktivně jako brigádník podílel na stavbě výstavních rámů Světové výstavy Praga 2008 v paláci
kultury v Holešovicích. Někteří členové klubu navštěvují také burzy konané v blízkém okolí či na
vzdálenějších místech republiky jako například:
Litvínov, Teplice v Č., Litoměřice, Roudnice n. L.,
Praha, Pardubice, Brno atd.
Nejen klubovou pozornost zasluhuje i přehled
konaných mezinárodních a světových filatelistických výstav pořádaných v Brně či Praze. Filatelistických výstav místních, klubových, okresních,
oblastních či regionálních, příhraničních, celostátních i mezinárodních se konalo mnoho. Kolik ale
vlastně už bylo mezinárodních a světových poštovních výstav Praga?
V roce 2018 šlo o devátou světovou výstavu s
označením PRAGA, které se konaly v pořadí: 1938,
1955, 1962, 1968, 1978, 1988, 1998, 2008, avšak
chybí poznamenat a uvést, že v roce 1950, kdy se
konala celostátní výstava Praha, byla tato v dostupných materiálech již označována jako mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA. Takže ve
skutečnosti se ta poslední (v roce 2018) stala desátou ve světovém pořadí.
Předseda klubu filatelistů zpracoval k výročí 100
let filatelie a 100 let republiky na toto téma rozsáhlou tematickou sbírku, která je doplněna také o
konkrétní události tohoto období v Lovosicích. Pro
potřeby naší kroniky a pro možnost získání nových
adeptů a to nejen z řad mladých, pro které jsme
už v minulosti uspořádali různé akce na základních
školách a v Domě dětí a mládeže v Lovosicích,
jsme připravili přehled toho, jak začít se sbíráním
poštovních známek, co je k tomu potřeba a několik dalších rad, které kdykoliv můžeme novým
zájemcům nabídnout.
A ještě na závěr: naše schůzky se konají každý
poslední čtvrtek v měsíci v jednací místnosti Centra kultury LOVOš (vedle kavárny LOVO Café),
ulice 8. května, vždy od 16.00 hodin, mimo měsíce
červenec, srpen a leden, v měsíci prosinec se
schůzka koná druhý čtvrtek v měsíci.
Josef Helcl
Dokončení příště

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace

Již 10 let slouží lovosická cyklostezka nejen sportovcům
Široká údolí a nížiny kolem řeky Labe jsou ideálním terénem pro rodinnou cykloturistiku. Malebné
České středohoří dodává okolní krajině daleko
více, než je typické pro rovinaté výlety na kolech.
Děti určitě ocení netradiční zpestření v podobě
říčního přívozu, a to vše v místě známém jako
Porta Bohemica. Proto i v Lovosicích byla schválena v roce 2009 cyklostezka podél řeky Labe, která
navazuje na lesopark Osmička a končí u přívozu v
obci Malé Žernoseky. Její stavba začala v srpnu
roku 2010. K realizaci 2 684 metrů dlouhé cyklostezky využili lovosičtí dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Ta činila 10,8 milionu
korun, další čtyři miliony šly z městského rozpočtu. Trasa cyklostezky vede od konce in–line dráhy
na Osmičce, pod benzinovou pumpou, v trase
stávající cesty podél Labe až k objektu přívozu
u Malých Žernosek. Levobřežní stezka Lovosice Malé Žernoseky byla dokončena a otevřena k
25. listopadu 2010.
Nově vznikající asfaltová komunikace měla při
svém vzniku problémy. Nejprve se rozvodnilo
Labe, pak byly stížnosti na kácení stromů. Kvůli
stavbě cyklostezky se mělo původně kácet zhruba
30 stromů. Radnice nakonec ustoupila nesouhlasu
Správy CHKO. Nakonec se kácelo jen 5 stromů, ale
za cenu toho, že cyklostezka je v některých místech mnohem užší, než bylo plánováno. Veškeré
normy pro stavbu cyklostezek byly ale dodrženy.
Stezka je od počátku bohatě využívaná chodci a
výletníky, je proto nutné dát pozor na bezpečnost.
Trasa nabízí několik zajímavých pohledů na Lovoš,
na pravé straně pak na Radobýl a vinice pod ním.
Cesta je vybavena lavičkami a odpadkovými koši.
Zhruba v polovině trasy po levé straně je loděnice
společnosti Barkmet, kde vznikají velké říční lodě
především pro zahraniční trh. Krátce před závěrem
trasy je kamenný můstek přes Milešovský potok,
který se tu vlévá do Labe. Krásná asfaltová cyklostezka končí u přístavu přívozu Malé - Velké Žernoseky, kde dnes převáží motorový parníček Ludmila. Zde se můžete i občerstvit v malé hospůdce.
Loď vás převeze na druhou stranu Labe do obce
Velké Žernoseky, odkud můžete pokračovat po

Labské stezce č. 2 až do Ústí nad Labem nebo na
druhou stranu do Roudnice nad Labem. Cyklotrasa č. 25 vede přes Oparenské údolí kolem Lovoše
a dál přes Sutom do Mostu.
Hned v lednu 2011 prošla cyklostezka těžkou
zkouškou. Lednová povodeň cyklostezku po dobu
18 dnů zaplavila v úseku Osmička – loděnice
Barkmet a po celou tuto dobu byla neprůjezdná.
Celkem nic se nestalo. Jediná újma na součásti
cyklostezky vznikla na zábradlích, kde došlo k
dílčímu poškození od plovoucích kmenů. Po celé
délce zaplavené cyklostezky zbyly po ústupu vody
do svého koryta nánosy bahna, dřeva a různých
jiných naplavenin a stezka musela být vyčištěna.
Cyklostezka po první zatěžkávací zkoušce ledno-

vou povodní neutrpěla žádné materiální škody a
od té doby slouží cyklistům i bruslařům, pěším
turistům i maminkám s kočárky i vinařům při akci
Putování za víny Brány Čech.
Čas od času musela být ovšem cyklostezka opravena, naposledy loni. V červenci byly opraveny
nerovnosti vzniklé prorůstáním kořenů stromů na
cyklostezce do Malých Žernosek. Opravy byly
provedeny v úseku směrem od lesoparku Osmička
až k odbočce vedoucí k vrátnici loděnice společnosti Barkmet a.s. V místech nerovností byl vyfrézován prasklý asfaltový povrch a nahrazen novým
kobercem. Opravy pro město provedla společnost
DOKOM FINAL s.r.o. Teď může výletníkům cyklostezka sloužit další léta.
(hz, foto Pavel Mego)

V rámci Evropského týdne sportu se Lovosice dostaly do první desítky

Na plavecké soutěži měst, která se konala dne 30. září v Praze, se město Lovosice umístilo na 8. místě. Dosáhlo tak v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel
celkového počtu 3398 bodů. Soutěže se zúčastnilo celkem 203 občanů. Nejmladšími účastníky byli Jindra a Ondra Brožíkovi (5 let) a nejstarším pak paní
Eva (81 let). V roce 2019 to bylo 12. místo, 112 účastníků s 2554 body. Děkuji tímto za podporu městu a za vstřícnost vedení bazénu v účasti na této
akci.
Václav Voborník, předseda PK Lovosice

listopad 2020
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Informace

Lovosičtí gymnazisté byli
za poznáním v národním parku

Víte, že turistická značka KČT
oslavila v roce 2019 už 130 let?

Velmi pestrou a atraktivní náplň měl nedávný výchovně-vzdělávací
cykloturistický kurz lovosického gymnázia, který tamní střední škola
ve druhé polovině září připravila pro své žáky v atraktivní přírodní
lokalitě národního parku Českosaského Švýcarska.

Turisté, kteří podnikli pěší cesty v
jiných zemích, třeba v Anglii, mohou
potvrdit, co je dlouho známo – český
(a slovenský) systém turistických
značek zároveň zanesených v turistických mapách nemá ve světě obdoby: je logický, a především stále
udržovaný a aktualizovaný. Čtyřbarevně značené turistické cesty jsou
unikátním fenoménem Česka. V sobotu 11. května 2019 uplynulo od
vytvoření první české turistické trasy
už 130 let. Byla to trasa od Štěchovic
ke Svatojánským proudům. Trasa
bohužel skončila pod hladinou štěchovické přehrady. Pokud si chcete
projít první českou „oficiální" trasu,
musíte až na tu druhou, vyznačenou
koncem roku 1889. Vede z Berouna
přes Svatý Jan pod Skalou na Karlštejn a dnes nese číslo 0001.
V Čechách bylo od roku 1889, kdy
značení začalo, Klubem českých
turistů (KČT) vyznačeno přes 42 tisíc
kilometrů turistických cest. Do první

Na programu v pěti dnech byla
pohodová pěší a cykloturistika, koupání v Labi i v přírodních koupalištích a nádržích, ukázka dravců s
přednáškou, poznávání a aktivní
praktické terénní studium místní
flóry a fauny, návštěva expozice
parku v Krásné Lípě i koňské farmy v
osadě s příznačným jménem „Království“, exkurze s výkladem skalním
městem v Kyjovském údolí, fotbal,
golf, rozhledna Dymník u Rumburka
či večerní posezení s kytarou a opé-
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světové války se k značení turistických cest používala pouze červená
barva ohraničená dvěma bílými pásy. Ta dodnes označuje dálkové nebo hřebenové trasy. Modrá značka
nyní představuje významnější trasy.
Zelená pak místní trasy a žlutá krátké trasy, spojovací cesty nebo zkratky. Turistická značka je symbol nebo
tabulka, jejímž účelem je poskytnout
turistům informaci o směru cesty,
případně též o vzdálenostech, podmínkách průchodnosti, popisech
míst atd. Turistické značení je soustava turistických značek.
Značení je práce náročná i fyzicky
nesnadná a vykonávají ji dobrovolníci, většinou členové Klubu českých
turistů, v Lovosicích členové TOM
Vejři Lovosice (v roce 2018 dělali obnovu značení z Bohušovic do Litoměřic) nebo skauti. Všem je nutno
poděkovat, protože bez jejich záslužné činnosti bychom v přírodě
často bloudili.
(hz, foto rys)

káním.
„Jsme velmi rádi, že se povedlo
tuto akci navzdory současné situaci
nakonec zcela bez problémů a překážek vůbec uskutečnit. O výchovném a vzdělávacím přínosu pro
středoškoláky nelze vůbec pochybovat. Letos velmi pomohl i slunečný
teplý ráz babího léta. Nových zážitků
a zkušeností mají z výjezdního týdne
všichni jistě spoustu," řekl vedoucí
školního projektu Jiří Willner, tělocvikář z uvedeného gymnázia.

LOVOSICKÝ DNEŠEK
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V LOVO Galerii vystavovala Šárka Coganová

V měsíci září a říjnu jsme mohli obdivovat v LOVO Galerii další zajímavou výstavu, tentokrát malířky Šárky Coganové. Autorka ochotně
odpověděla i na několik otázek pro náš měsíčník.

Jak jsi se dostala k výtvarné tvorbě a co tě na
tom nejvíce baví?
Cestu k barvám a malování mi jako první na
Střední pedagogické škole v Litoměřicích ukázala
paní profesorka Miluše Roušarová. Tehdy začalo
mé barevné dobrodružství. Probudila se ve mně
láska k barvám a výtvarnému projevu. Další a velký
přínos pro můj výtvarný názor na svět mají dva
výtvarníci a pedagogové – Alois Kračmar a Vladimír Šavel. Oba mají velkou zásluhu na tom, že má
tvorba spatřila světlo světa a stále se posouvá dál.

Kde nacházíš inspiraci?
Má tvorba vychází z fasciace krajinou, z prožitku
tvarů a barev v přírodě. Je mi blízká především
svou tváří, jejíž charakteristická podoba vzniká
především tím, jak se jí očima dotýká člověk. Na
krajinu se dívám dvěma pohledy: Ten první ji představuje jako soubor přirozených znaků a ten druhý
zahrnuje krajinu, která přesahuje viděné, jsou to
mé prožitky. Skrze svou tvorbu následně vyprávím
divákům příběhy, které v sobě nesou hloubku
mých prožitků.

Jaké výtvarné techniky používáš?
Výstava v Lovosicích spojila viděné a prožité,
proto název výstavy Spojitosti, které transformuji v
umělecký počin. Vkládám do obrazů „slova“, která
má divák číst, dekódovat. Předávám v nich zejména klid a pokoru. Divák se měl v naší zrychlené
době zastavit a spolu se mnou nad nimi rozjímat.
K tomu mi napomáhá monotypie, kterou kombinuji s copyright sazemi, litou kresbou a jinými
technikami. Díky vrstvenému monotypu tisknutému z jedné matrice s řadou výtvarných zásahů a s
využitím transparentnosti barev při přetiscích
dosahuji nové neotřelé barevnosti. Ta dostává
hloubku a jakési vnitřní světlo. Mnohdy netisknu
na čistý papír, ale na staré práce a tím využívám i
již hotových motivů, které spojuji se současnými.

Vím, že máš vystudované učitelství a pracuješ
jako pedagog výtvarné výchovy na základní
škole v Jablonci nad Nisou. Jak dnešní děti
přistupují k výtvarnému umění? Třeba jestli
díky videohrám, u nichž stále sedí, mají lepší
perspektivu či prostorovou představivost nebo
naopak?
Je to asi o názoru, pohledu, dítě od dítěte… Role
výtvarného pedagoga mě neskutečně baví, naplňuje a posouvá dál. Jsem tvůrčí pedagog, který se
snaží ve své výuce uplatnit obrazy vizuální kultury
a pěstovat vizuální gramotnost svých žáků. Myslím, že se mi to daří. Děti jsou neskutečně vnímavé
a naše společné hodiny je snad baví. Důkazem
našeho snažení je loňská Cena kurátora na Celostátní výtvarné přehlídce dětí a mládeže ve Zlíně.

Máš nějakého oblíbence z umělců ať součas- Jak relaxuješ?
Touláním v tiché přírodě.
ných či dřívějších?
Z řady umělců obdivuji Adrienu Šimotovou, sestry Válovy, Oldřicha Kulhánka, Vladimíra Suchánka Většina hráčů country si touží zahrát v Mekce
tohoto žánru v Nashvillu v USA. Existuje nějaká
nebo Jiřího Brázdu.
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Mekka výtvarníků? Nebo je nějaké místo, kde
bys prostě Ty toužila vystavovat?
Těžko soudit, to je osobní přání každého výtvarníka. Co třeba Louvre v Paříži (smích)? Jsem velmi
ráda a s pokorou přijímám většinu možností vystavovat v různých výstavních prostorách.
Jak se díváš na současné umění? (Já mám
takový pocit, podobně jako v muzice, že ti
opravdu výborní a výjimeční umělci jsou široké
veřejnosti naprosto neznámí a naopak ,,mazalové“ jsou medializováni a popularizováni…)
Nemáš nějaký tip, jak poznat kvalitní umění?
Těžko soudit, pohled na umělecké dílo by měl
člověka povznést, pohladit po duši, přivést k radosti, k zamyšlení. Je úplně jiná doba, než když
jsem svou výtvarnou kariéru začínala já. Mladí
umělci čelí zcela jiným výzvám, snazší je to možná
v tom, že ne nutně musí umět řemeslo, těžší v
tom, že konkurence vzrůstá. Jelikož dnes se v
umění může všechno, veškerá omezení s morálkou
či dobovou estetikou mizí. Díla se stávají samoúčelně provokativní, aby si jich divák povšimnul.
Jsem ráda, že mezi umělci zůstávají profesionálové, kteří se snaží zachovat tu pravou a uznávanou
tvář umění.
Na čem právě pracuješ?
Právě intenzivně pracuji na nové metodické příručce pro výtvarné pedagogy a plánuji prosincovou výstavu v Liberci. Snad nám současná divná
doba opět nezavře dveře k umění…
Děkuji za rozhovor a ať se Ti daří!

(rys)
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Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •

Na přání čtenářů přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku
(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

LOVOSICKÝ
DNEŠEK
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Tajenka z říjnového vydání: Republika
Předloni jsme oslavili 100. výročí naší vlasti. Jejímu vzniku předcházelo
mnoho jednání, politických kroků, práce fyzické i duševní. Úsilí, které
vyvinuli Masaryk, Beneš, Štefánik, ale i mnoho lidí neznámých a obyčejných, včetně legionářů, již pracovali pro českou samostatnost, bylo
nezměrné. Všem těm dnes vděčíme za naši existenci a měli bychom je
mít vždy na mysli. Škoda, že někteří lidé považují svébytnost našeho
národa za samozřejmost, či dokonce zbytečnost a nechávají se ošálit
demagogiemi o údajném českém šovinismu. Tento nebezpečný trend
začíná ekonomickým područím a končí područím lidským.
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