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Práce v Lovosicích
epidemie nezastavila
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Kapacita pro odpady
ve městě roste
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Osobnost

Jaroslav Kopáček odešel
do nebeského orchestru

www.mestolovosice.cz
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Vážení spoluobčané,
vstupujeme opět do
fáze posledních dnů
dalšího roku. Vždy
se na těchto řádcích
zamýšlíme nad očekáváním nového a bilancí
starého roku. Rok 2020 byl
v mnohém výjimečný, ale
hlavně tím, že celosvětově
změnil nazírání na svět. Pandemie, která postihla celou
planetu, je důvodem k obavám, ale i důvodem k zastavení se. Nutí nás přemýšlet více
o budoucnosti, o konspiračních teoriích a též o nás samých. S vědomím konečnosti
života jsme nuceni změnit
naše zvyky a dosavadní jistoty
jsou otřeseny. Ale na stranu
druhou nikdy nebyla taková
možnost zamyslet se, jestli
chceme, aby svět, který spoluutváříme, vypadal právě tak,
jako doposavad. Zamyslet se,
zda výhody, které plynou z
takzvaného
moderního
a
digitalizovaného způsobu života, jsou vůbec výhodami a
zda nepřináší ve svém důsledku prospěch někomu úplně
jinému než nám.
Poopravme nyní svůj pohled
na svět. Nemusíme čekat, že
jen s novým rokem věci začínají a končí. Každý den je tou
možností, každý den je malým
světem, kde probíhá mnoho
událostí, a každý další den
máme možnost napravit, změnit, vylepšit to, co nás obklopuje – vztahy, věci, úkoly.
Zahloubejme se do nitra
našich srdcí, slaďme naše
hodnoty a hledejme konsenzus. Krásné svátky vánoční
v kruhu našich nejbližších,
plné porozumění a usebrání a
do nového roku naplnění
ušlechtilých tužeb, pokoru i
houževnatost. Mnoho štěstí.
Milan Dian

Rozhovor

Rodilý mluvčí David
Hayes učí na školách
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Aktuality

Třebenická, Vančurova, K. Maličkého… práce běží
Současná doba plná protiepidemiologických opatření naštěstí nezastavila akce, které tak v Lovosicích stále probíhají.

Parkoviště - Třebenická
V měsíci září bylo dokončeno parkoviště v ulicích
Třebenická a Siřejovická, které vzniklo po zjednosměrnění těchto ulic vytvořením parkovacího zálivu a šikmého parkovacího stání u podchodu k
firmě Mondeléz. Nově zde může parkovat až
46 aut. Dopravní značení prováděla firma Credo a
stavební úpravy na provedení šikmého stání realizovala firma LT–BAU. Celkové náklady na stavbu
činily cca 160 000 korun včetně DPH.
Vančurova – rekonstrukce plyn, voda
a kanalizace
V srpnu začaly práce na rekonstrukci uličního
rozvodu plynovodu ve Vančurově ulici prováděné
firmou REVIS (investorem je fa Innogy). Po skončení prací na rekonstrukci rozvodu plynovodu
navázala SVS jako investor opravami vodovodního
a následně kanalizačního řadu. Práce provádí
firma Komastav DS, která v současné době dokončuje výměnu vodovodního potrubí. Následovat
bude rekonstrukce kanalizačního řadu. Práce budou, za příznivých podmínek, probíhat až do konce ledna 2021. Na jaře roku 2021 bylo plánováno
provedení rozvodů veřejného osvětlení a nového

2

povrchu komunikace. Vzhledem k omezeným Chodník v ulici K. Maličkého
finančním prostředkům vzniklým současnou situa- Město Lovosice v součinnosti s technickými služcí bude nyní zhotoven pouze provizorní zpevněný bami provádí opravu původního poškozeného
povrch. Finální povrch bude dodělán v nebližším asfaltového chodníku v ulici K. Maličkého. Nově
termínu po získání financí.
budou osazeny silniční obruby a položena betonová zámková dlažba. Odbor majetku a investic
Lovosice - Píšťany - Výstavba vedení VN
zabezpečil materiál pro stavbu u regionálního
– napájení objektů sportovišť a dalších objektů výrobce firmy CS Beton v hodnotě cca 94 000
města Lovosice
korun vč. DPH. Oprava chodníku proběhne až
Město ve spolupráci s firmou RenoEnergie za- před vstup do kostela CČSH. Součástí stavby je
bezpečuje od září druhou etapu rozvodu VN ka- zavedení nových rozvodů a stožárů veřejného
belu pro napojení na zelenou energii, a to od osvětlení včetně LED svítidel, které zajišťují rovněž
zimního stadionu do Mírové ulice. Dále pak pro- TSML.
pojení od KC Lovoš k trafostanici na parkoviště u
bývalé olejny. Zde vznikne 16 nabíjecích stanic, z Spolupráce s technickými službami
nichž čtyři jsou vyčleněny pro město Lovosice. Na Technické služby města Lovosice kromě práce na
zelenou energii budou připojeny objekty města, a chodnících, kde úspěšně spolupracují s odborem
to zimní stadion a objekt KC Lovoš. Do budoucna majetku a investic, a pravidelného úklidu listí nainse počítá s napojením dalších institucí v majetku stalovaly vánoční výzdobu a ozdobily strom na
města. Ve výběrovém řízení přes portál EZAK za- náměstí. V kooperaci s odborem životního prokázku „Výkopové práce pro uložení kabelu a insta- středí se podílely na kácení (frézování pařezů) a
laci trafostanice“ v hodnotě 1 988 641 korun vč. likvidaci nebezpečných dřevin na náměstí a hřbiDPH získala firma LT-BAU. Instalaci, vybavení tra- tovu a výsadbě stromů nových. Výsadba keřů byla
fostanice a provedení parkoviště se stojany v rám- již pro tento rok dokončena.
(J. Šnajdr, rys, foto OMaI / rys)
ci spolupráce finančně zajišťuje fa RenoEnergie.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Stavební úřad

Sociální služby města Lovosice (SSML)

Památková péče na území ORP Lovosice

Diakonie CČE otevřela v Lovosicích nové poradenské
místo pro pečující v sociálních službách

V rámci programu vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR „Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok
2020“ jsme pro obnovu kulturních památek v našem správním území města
Lovosice získali částku ve výši 882 tis. Kč. V předmětném programu byl
schválen finanční příspěvek pro obnovu kamenné kašny na náměstí
v Třebenicích, opravu části hlavního schodiště v interiéru zámku ve Vlastislavi, opravu střechy chalupy čp. 47 v Solanech, opravu fasády chalupy čp. 7 v
Chotiměři, obnovu střechy kostela sv. Bartoloměje v Lipé a výměnu oken v
části přízemního patra objektu zámku v Lukavci.
Některé z uvedených akcí jako oprava fasády čp. 7 v Chotiměři, obnova kašny na náměstí v Třebenicích a výměna části oken u zámku v Lukavci již byly
dokončeny a myslím, že se podařila nejenom důležitá část obnovy předmětné památky, ale zejména výrazné pohledové zkrášlení daného území v obci.
U obnovy hlavního schodiště objektu zámku ve Vlastislavi práce ještě pokračují, ale již teď věřím, že nové schodišťové stupně, kombinované ze speciálních cihel a masívních dubových hran, budou zajímavou novinkou pro návštěvníky zámku v následující sezoně.
Bohužel z důvodu koronavirové epidemie máme problémy i při obnově památek a čerpání dotací, neboť některé dodavatelské firmy nejsou v této
situaci schopny dostát svým závazkům, a proto se u akcí jako obnova střechy
kostela v Lipé a oprava střechy u domu čp. 47 v Solanech ještě doposud
bohužel nepodařilo zahájit jejich realizaci.
Věřím, že v dalších informacích o naší činnosti budu moci konstatovat, že
dotace na obnovu kulturních památek byly kompletně vyčerpány a že veškeré plánované práce byly zdárně dokončeny.

Potřebujete se poradit, načerpat znalosti a dovednosti k péči, vyslechnout
nebo se setkat s ostatními, kteří jsou v podobné situaci? Diakonie ČCE
v rámci Pečuj doma nabízí pečujícím i v roce 2020 plnou podporu při zvládání jejich náročné životní situace, jakou bezpochyby péče o blízkého člověka
v domácím prostředí je.
V Lovosicích jsme pro vás otevřeli nové poradenské místo. Kde nás najdete:
Sociální služby města Lovosice, ulice 28. října 475/7, 410 02 Lovosice. Každou
středu od 8 do 11 hodin. Prosíme o telefonické domluvení schůzky vzhledem
k epidemiologické situaci na telefonním čísle 604 283 571 (poradkyně pro
pečující Michaela Lengálová, e-mail: ustecky@pecujdoma.cz). Domluvit si
můžete individuální konzultaci s poradcem, a to buď v poradenském místě,
nebo u vás doma.
Jsme tu pro vás, když jste vyčerpaní, potřebujete povzbuzení a chcete, aby
vás vyslechl někdo, kdo porozumí vašim pocitům a obavám. Když si chcete
třeba jen popovídat nebo když potřebujete získat informace, na jaké finanční
příspěvky máte nárok, jak si uzpůsobit domácnost, jaké kompenzační pomůcky jsou pro vás vhodné či jaké služby můžete využít ve vaší specifické
situaci a za jakých podmínek. V roce 2020 nabízíme cyklus kurzů, kde se
nejen dozvíte, ale také si vyzkoušíte, jak správně komunikovat při péči, jak
ošetřovat, jak polohovat a manipulovat s málo pohyblivým člověkem, jak
pečovat o člověka s demencí, jak doprovázet v závěru života a mnoho dalšího. Cyklus se skládá z 6 kurzů po 8 vyučovacích hodinách a můžete ho absolvovat buď celý, nebo si vybrat jen ty kurzy, které vás zajímají.
Dále jsme k zastižení na bezplatné lince pro pečující 800 915 915 (pondělí až
Robert Paťcha, památková péče MěÚ Lovosice pátek od 9 do 17 hodin) a na poradenském e-mailu poradna@pecujdoma.cz.
Více informací naleznete na našem internetovém portálu pro pečující
www.pecujdoma.cz. Všechny služby jsou poskytovány zdarma. Těším se na
setkání s vámi, vážení pečující.
Michaela Lengálová, Diakonie ČCE - Pečuj doma

Plošné testování v SSML
Počátkem měsíce listopadu vláda schválila plošné testování v domovech
pro seniory a dalších lůžkových zařízeních sociálních služeb i pro zaměstnance, následně ho podpořila i pro zaměstnance terénních služeb. Pro
personál pečovatelské služby jsou použity antigenní testy, které jsou
levnější a rychlejší než standardní laboratorní vyšetření. Všichni zaměstnanci zároveň od 4. listopadu musejí nosit respirátory třídy FFP2, které
byly uvolněné ze státních hmotných rezerv.
Plošné testování na koronavirus v sociálních službách je podle ministerstva nezbytné vzhledem k rychlému šíření COVID-19. Senioři jsou podle
odborníků nejvíce ohroženi vážným průběhem nemoci COVID-19 a tvoří
naprostou většinu z těch, kteří nemoci podlehli. Starší lidé mají obvykle
více chronických nemocí, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka či obezita.
Na základě instrukcí z Ministerstva zdravotnictví ČR proběhlo mimořádné
školení personálu k podobě testování. Vzhledem k tomu, že pečovatelská
služba nemá své vlastní zdravotnické zařízení, byla dohodnuta spolupráce s konkrétní zdravotnicí, která navštívila sídlo organizace, kde testy
budou probíhat v pravidelném intervalu, a to každých pět pracovních
dnů.
První testování proběhlo v přátelském duchu, ačkoliv se nejedná o zcela
příjemnou záležitost. Výsledek byl nadmíru výtečný. Kompletně otestovaný personál Sociálních služeb města Lovosice měl negativní výsledek.
Dovolte mi, abych touto formou mohl poděkovat zodpovědnému přístupu našich zaměstnanců k náročné situaci, a především klientům pečovatelské služby, kteří chrání nejen sebe, ale i personál Sociálních služeb
města Lovosice.
Pawel Szymanski, ředitel organizace

Vážení občané,

rádi bychom Vás touto cestou pozvali na páté letošní zasedání
Zastupitelstva města Lovosice. Jednání se uskuteční ve středu 9. prosince
od 16 hodin v sále „staré“ radnice v Lovosicích.

prosinec 2020
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Městská policie

Městská policie Lovosice bilancuje…

Lovosičtí strážníci nejvíce řeší přestupky v dopravě. Trápí je i odstavené autovraky. Nedávno u nich také proběhly personální změny.
U městské policie pracuje v současné době
13 zaměstnanců, 12 strážníků a jeden asistent
prevence kriminality. Pracujeme v nepřetržitém
provozu, ale na naší stanici v ulici Osvoboditelů č.
50/59 není zajištěna stálá operační služba. V minulém období jsme řešili odchody kolegů, kteří nechtěli akceptovat jistá mimořádná opatření a nebyli schopni se v týmu podržet a spolupracovat.
Důvěra a týmovost jsou v tomto zaměstnání naprosto nezbytné. Ale je asi i přirozené, že ne všichni lidé si takzvaně sednou a lidský faktor zkrátka
hraje velkou roli. Exponovanost tohoto povolání,
pokud jde o stres a práci pod tlakem, proto vyžaduje kolektiv fungující po všech stránkách. Toto
období nebylo jednoduché, ale podařilo se náš
tým doplnit a situaci stabilizovat. Všichni noví
kolegové i kolegyně absolvovali povinný vzdělávací kurz zakončený zkouškou na Policejní akademii
ČR k získání potřebného Osvědčení k výkonu povolání strážníka. Do dalšího období je plánováno
doplnění ještě jednoho asistenta prevence kriminality.
Co se týká řešení přestupků, největší objem, který
zaznamenáváme opakovaně, je dlouhodobě v
dopravě. Neustále řešíme problematické vjezdy
nákladních automobilů do centra města a nekázeň
řidičů při čištění komunikací, které provádějí tech-

Vybrané zásahy Městské policie
Lovosice od 16. 10. do 15. 11.

Nedovolené odstavení vozidla
V uvedeném období jsme řešili několik nedovolených odstavení vozidel z důvodu uplynutí časové lhůty od skončení platnosti technické
prohlídky. Konkrétně se jednalo o bílý a zelený Opel v ulici Kmochova, červený a šedý Renault v ulici Tovární, Ford v ulici Máchova a
Volkswagen, Iveco a Peugeot v ulici Siřejovická.
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
24. 10. ve 23.20 hodin jsme v ulici Terezínská kontrolovali řidiče motorového vozidla tov. značky Renault. Vozidlo se pohybovalo po pozemní komunikaci bez užití osvětlení v přední i zadní části. Při kontrole se prokázalo, že řidič z Mostu nevlastní řidičské oprávnění.
Nepoužití ochranných prostředků
30. 10. v 10.20 hodin jsme v ulici Školní v čekárně zdravotnického
zařízení řešili neuposlechnutí opakovaných výzev nepoužití ochranných prostředků v rámci opatření v souvislosti s COVID-19.
Krádež v marketu Penny
4. 11. v 15.20 hodin jsme řešili krádež zboží v supermarketu Penny.
Krádež v prodejně
4. 11. v 16.20 a 9. 11. ve 12.10 hodin jsme v ulici Terezínská řešili
krádež zboží v prodejně se smíšeným zbožím.

Zadržení osoby v pátrání
13. 11. ve 22.50 hodin jsme v ulici 8. května zadrželi osobu z Lukavce
vyhlášenou v pátrání, na kterou byl vydán příkaz k zatčení.
Vloupání do bytu
1. 11. jsme od 22.30 hodin spolupracovali s Policií ČR při úkonech
prováděných v souvislosti s vloupáním do bytu v ulici Žižkova.
Spolupráce s Policií ČR
1. 11. jsme v rámci spolupráce s Policií ČR na žádost Obvodního oddělení Lovosice poskytovali záznam z kamer městského dohlížecího
systému.
Porušení nařízení v době nouzového stavu
V uvedeném období jsme řešili pokutou porušení omezení v rámci
krizových opatření v souvislosti s COVID-19. Stalo se tak v ulicích
Nádražní, Osvoboditelů, Tovární a dvakrát v ulicích Žižkova a Obchodní.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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nické služby. S novelou zákona o pozemních komunikacích jsme mohli odhalit a řešit několik
dlouhodobě odstavených vozidel, která při neplatné technické prohlídce nesmí být odstavena na
veřejné pozemní komunikaci a která zabírají parkovací místa. Odtažena mohou být i vozidla, která
mají registrační značku, ale pouze v případech, kdy
vykazují znaky autovraku nebo od konce platnosti
technické prohlídky uplynulo 6 měsíců, a dále
vozidla bez registrační značky, kdy nelze prokázat
platnou technickou prohlídku. Odstranění se provádí na náklady provozovatele. Problematika odtahů je poměrně obsáhlá.
Pomocí elektronického zabezpečovacího systému střežíme majetek města. Tato služba je nabízena i právnickým a fyzickým osobám. Dále poskytujeme součinnost Policii ČR, soudům a dalším orgánům veřejné správy a integrovaného záchranného
systému. Dohlížíme na výstupy z kamer městského
systému. V současné době je připravován přenos
výstupů z kamer i na lovosickém obvodním oddělení Policie ČR.
Děkujeme občanům za spolupráci a pomoc při
odhalování protiprávního jednání, které jsme připraveni nepřetržitě přijímat na telefonním čísle
733 175 826.
Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

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

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 5. ledna 2021
LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odpady

Podzemní kontejnery navyšují kapacitu pro odpad
V rámci modernizace a současných trendů město Lovosice v roce 2016 podalo žádost o dotaci a začalo plánovat zbudování osmi podzemních
kontejnerových stání po celém městě. Výhody kontejnerů jsou jak snížení frekvence svozů, tak zamezení zápachu z popelnic, neboť pod zemí
je stabilní teplota a nedochází tak rychle k rozkladu.

Jeden podzemní kontejner má objem 5 m3, čímž nahradil 5 současných
popelnic. Pro realizaci byla vytipována místa po poradě s odborem životního prostředí tak, aby byly v pohodlném dosahu zástavby, ale bez nadměrného záboru veřejného prostoru.
Na začátku roku 2018 převzalo
město Lovosice od zhotovitele osm
nových stanovišť vybavených polopodzemními kontejnery typu MOLOK
pro sběr separovaného a směsného
komunálního odpadu z domácností.
Stání se nacházejí v ulicích Dlouhá,
Příčná, Žižkova, Tovární, Mírová, Sady
pionýrů, u křižovatky ulic Dlouhá a
Wolkerova a ve vnitrobloku v ulici
Osvoboditelů. Instalace těchto kontejnerů výrazně zlepšila kapacity pro
separaci odpadů (papír, plast, sklo) o
80,4 m3 proti minulému stavu. Kapacity pro směsný komunální odpad se
navýšily o 14,4 m3. Celkové náklady
na vybudování činily 5,2 milionu
korun, přičemž město získalo dotaci z
SFŽP ve výši 3,6 milionu korun. Dále
proběhla projektová příprava dalších
11 stání.
Na konci roku 2019 bylo stavební
firmou dokončeno a předáno celkem
11 nových stanovišť s kontejnery (10
polopodzemních, jeden podzemní)
za osm milionů korun. Na tento proPo výměně popelnic za polozapuštěné kontejnery se již v některých lokalitách podařilo nepořádek eliminovat. Foto archiv
jekt byla čerpána dotace z SFŽP ve
výši 6,4 milionu korun. Celkem přibylo 53 nových polopodzemních kontejnerů a kapacita pro ukládání odpadu se zvýšila o 30,8 m3 pro papír,
34,1 m3 pro plast, 14,6 m3 pro sklo a
35,7 m3 pro směsný komunální odpad.
Na jaře roku 2021 se předpokládá
realizace dvou nových stanovišť za
1,5 milionu korun, dotace od Ústeckého kraje bude činit přibližně jeden
milion korun. Bude se jednat celkem
o 8 nových polopodzemních kontejnerů, následně se kapacita pro ukládání odpadu opět navýší o 9 m3 pro
papír, 8 m3 pro plast, 1 m3 pro sklo a
8 m3 pro směsný komunální odpad.
Další předpokládaná realizace stanovišť vybavených polopodzemními
kontejnery se chystá na přelomu
roků 2021 / 2022.
(bm)

Napsali jste...

Na přání občana, který si nepřeje
být jmenován, přetiskujeme dopis
v původním znění.

Vážený pane starosto,
dovolujeme si Vás upozornit na
zneužívání nových kontejnerů na
odpadky v ulicích Kmochova a Jabloňová alej. Na tento problém jsme již
upozornili pana místostarostu Šumu,
který nám slíbil, že společně s úředníky odboru životního prostředí se
pokusí tento problém vyřešit. To také
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bylo provedeno v podobě výstražných upozornění nalepených na
kontejnery s upozorněním na dodržování čistoty v okolí kontejnerů a
odkládání objemných odpadů na
sběrný dvůr. Touto cestou chceme
panu místostarostovi poděkovat.
Očekávání ve výše zmíněná opatření, co se týká udržování čistoty na
kontejnerových stáních, se však bohužel minula účinkem. Nadále dochází ke zneužívání kontejnerů obyvateli okolních obcí a majiteli rodinných domů z Lovosic. Nejsou výjimkou případy, kdy sem přijedou dodávky a v kontejnerech skončí najed-

nou až deset stolitrových pytlů na
odpadky. Jedna stavební firma dokonce do kontejnerů sypala suť.
Vzhledem k této situaci mají obyvatelé panelových domů na Holoubkově obavy, že dojde ke zvýšení frekvence svozu odpadů, a tudíž se zvýší
roční poplatky za odvoz. Žádáme
obecní úřad o účinné řešení tohoto
problému, např. umístěním výstražného upozornění na stojan a případným zajištěním monitoringu těchto
prostorů. Jinak se chování těchto
občanů, kteří si za obecní peníze
nechávají odvážet odpadky zdarma,
nezmění.

Je bohužel vidět, že nevychovanost a drzost některých lidí či firem, kteří nevyužívají sběrného
dvora a chtějí ušetřit - na úkor
ostatních, je nestoudná. Vedení
města se situací zabývá opět v
kooperaci s odborem životního
prostředí, aby našlo vhodné řešení.
V současnosti vzhledem k obnovení nepřetržitého režimu (24h)
městské policie bude více dohlíženo na udržování pořádku v prostorách kontejnerových hnízd ve
všech lokalitách města. Na místě
tak může být udělena vysoká pokuta.
Redakce
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Centrální školní jídelna v době covidové

Školní jídelna zažívá velmi složitou dobu. Musí přijímat okamžitá rozhodnutí, kdy metodika zapomíná na velké školní jídelny, kdy neexistují
jasná pravidla a v průběhu času se přizpůsobujeme pravidlům novým. Měříme mezery mezi stoly, značíme rozestupy, stěhujeme stoly a zjišťujeme, kolik strávníků může u jednotlivých stolů sedět. Od března každý den ozónujeme provoz a neustále větráme.

Zatímco základní a střední školy musely přejít
na distanční výuku, žáci i učitelé mohli nadále
navštěvovat školní jídelnu. Protože žáci mají nárok na dotovaný oběd. Do budovy jídelny mohli
pouze žáci distanční výuky nebo zaměstnanci
školství. Žáci i zaměstnanci školství si mohli odebírat obědy také prostřednictvím výdejního okénka. Cizí strávníci mohli a mohou odebírat oběd
pouze prostřednictvím výdejního okénka.
Podle sdělení tiskového oddělení ministerstva
zdravotnictví je: „zařízení školního stravování ve
vztahu k dětem / žákům / studentům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která
neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti /
žáci / studenti a zaměstnanci školy konzumovali
jídlo v prostorách jídelny." Musí však přitom dodržovat pravidla pro provozovny stravovacích
služeb. V jídelně nemůže být více osob, než je
míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali
žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní
místo u stolu). Po omezení kapacity je to 160
osob.
Ve čtvrtek 15. října máme první pozitivní kolegyni, v průběhu testování se ukáže, že téměř všichni
zaměstnanci centrální školní jídelny jsou pozitivní
na COVID-19. Od 16. října je jídelna zavřena na
základě doporučení hygienické stanice Ústeckého
kraje. Naštěstí všichni zaměstnanci mají mírný
průběh onemocnění. Dne 4. listopadu spouštíme
opět provoz, a to pouze omezeně přes výdejní
okénko.
Od 18. listopadu jdou do škol žáci prvních a
druhých tříd. Žáci, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na
pracovišti, se mohou stravovat v jídelně. Žáci,
kteří se účastní distanční výuky, zaměstnanci, kteří
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práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu Věříme, že se budeme moci již brzy vrátit k normohou odebrat pouze výdejním okénkem. Na málnímu provozu a poskytovat vám naše služby
místě ji konzumovat nesmí. Nyní máme harmo- znovu v plném rozsahu.
Jana Dreieckerová, vedoucí CŠJ, foto rys
nogram příchodů strávníků dle skupin.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Osobnost

Jaroslav Kopáček odešel do nebeského orchestru

V uplynulém měsíci zemřel skvělý hráč na klarinet a velký hudebník z našeho regionu pan Jaroslav Kopáček. Žil s rodinou střídavě v Roudnici nad
Labem a Praze. Byl stálým členem Orchestru Ferdinanda Havlíka, příležitostně vypomáhal v Orchestrech Felixe Slováčka, Václava Hybše a dalších.
Pan Kopáček se narodil 11. 10. 1931
na Slovensku v Lázních Bardejov. Pod
vedením otce začal hrát na housle a
na klavír docházel do rodiny Bůžků v
Březnici u Příbrami, kam se přestěhovali. V roce 1942 začal studovat v
Příbrami na gymnáziu, po přerušení
studií pokračoval v Písku a v Roudnici. V 16 letech začal hrát na klarinet,
učil jej místní vynikající amatérský
hudebník a krejčovský mistr Josef
Kašpar z Roudnice. V letech 1951-57
studoval na konzervatoři v Praze u
profesora Karla Dlouhého. Už po
týdnu na konzervatoři si jej vybral
Zdeněk Barták do svého orchestru,
ve třetím ročníku si pro něj přišli až
do třídy pánové Krautgartner a Vlach.
Už v roce 1954 byl zaměstnán v Divadle ABC v Orchestru Karla Vlacha. V
letech 1957 - 61 studoval na HAMU u
profesora Říhy. V letech 1961 - 63
přešel s Orchestrem Karla Vlacha do
Hudebního divadla Karlín a současně
vypomáhal v rozhlasovém Jazzovém
orchestru Karla Krautgartnera. V roce
1963 úspěšně absolvoval konkurz do
Českého noneta ČF a v roce 1966 se
po konkurzu stal členem České filharmonie, kde působil třicet let.
Pane Kopáčku, Vy jste měl šanci
už na gymnáziu hrát v rozhlase.
Jak to tenkrát bylo?
Naše kapela se zúčastnila Soutěže
tvořivosti mládeže - tak se to tenkrát
jmenovalo. Vyhráli jsme a do Roudnice přijel rozhlasový štáb, aby s námi
něco natočil. Psal se rok 1950. Začali
jsme hrát a ve štábu zavládlo zděšení.
Hráli jsme jazz i Glenna Millera. Celý
záznam byl smazán, nic se nevysílalo
a ředitelem školy jsme byli pokáráni.
Byl nám doporučen repertoár, který
tenkrát letěl - svazácké písničky typu
Frontový šofér nebo Kubánští kozáci.
Ale na druhý pokus se Vás média
nelekla, že?
Ne. To jsem byl už na konzervatoři
v Praze. Dne 1. května 1953 začala
vysílat Československá televize. 26.
června 1953 televize vysílala z Měšťanské besedy první zábavný program. Hrál jsem tam na klarinet s
Orchestrem Zdeňka Bartáka Polatovu
polku Zpěv skřivana.
Vraťme se ještě na chvíli do roku
1950. To jste byl ještě student
roudnického gymnázia. Vaše kapela byla rozpuštěna a někteří z vás
našli zajímavé útočiště.
Začali jsme dojíždět do Libochovic.
Zde - v závětří ideologického dohledu - se dařilo místním hudebníkům
kolem Přemysla Rybáře v kapele
záhadného pojmenování „KULI JAZZ“
provozovat muziku, která tehdy ani v
nejmenším nebyla předmětem sympatií politických sekretariátů. Pod
smyšlenými názvy se zde hrály kompozice amerických autorů swingové
éry, které měly nadšenou odezvu u
tančícího publika. Toto sdružení nám
poskytlo v Libochovicích a okolí
mnoho příjemných zážitků.
Měl jste štěstí na učitele?
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válečné republiky s nápisem „Pravda
vítězí“. Bylo mi jasné, že nám to jen
tak neprojde. Snaživý zástupce Pragokoncertu, který s námi tehdy byl,
se vracel dříve do Prahy a vše oznámil řediteli. Přišlo nařízení, že máme
mince odevzdat. Marně se někteří
bránili, že si ji nevzali a že ji ztratili museli jsme je odevzdat ještě v
Edinburghu. Tak jsem si tenkrát do té
fronty díky své prozřetelnosti stoupl
pro jistotu dvakrát.

Obrovské. Nemohl jsem si přát
lepší. Každý, s kým jsem se setkal, byl
pro mne přínosem. Každý mne posunul o kus dál. Během studia na kon
zervatoři jsem měl dva nejlepší kantory ve svém oboru - Karla Dlouhého
a Karla Krautgartnera. To se nikomu
jinému nepodařilo.
Už na konzervatoři byl pan Kopáček
velmi vytížen. Byl zaměstnán s Orchestrem Karla Vlacha v Divadle ABC,
a tak se stal účastníkem mnoha představení s Janem Werichem a Miroslavem Horníčkem. Hudebních aktivit
bylo ještě mnohem více, a tak není
divu, že přišla krize. Stín na plicích a
každodenní dojíždění z Roudnice do
Prahy a zpět donutily přespříliš vytíženého muzikanta k roční přestávce.
Potom se vrátil do Orchestru Karla
Vlacha a od té doby se připravoval
na vhodné místo v symfonickém
orchestru. V roce 1961 přešel Jaroslav Kopáček do Hudebního divadla
Karlín a zároveň vypomáhal v rozhlasovém Jazzovém orchestru Karla
Krautgartnera. Poté se stal členem
Českého noneta ČF.
V roce 1966 jste nastoupil u České filharmonie a zakotvil v ní na
příštích třicet let. V roce 1969 byla
ČF v Luzernu. Tehdy došlo k velmi
zajímavému setkání.
Setkali jsme se s Rafaelem Kubelíkem. Pozval celou filharmonii k sobě
domů na návštěvu. A řekl, že má pro
každého z nás dárek. Ne každý měl v
té době odvahu k němu jít. Někteří
tam nešli ze strachu. A nejhorlivější
straníci pozvání ignorovali. Takže se
nás tehdy u něj sešlo asi sedmdesát.

Stoupli jsme si do fronty a v té pohnuté době jsme každý dostali velmi
neobvyklou pamětní minci. Byla na ní
zobrazena žena s lipovou ratolestí, za
ní pět bodáků a letopočet 1918 1968. Na druhé straně byl znak před-

O dvacet let později - v době
„sametové revoluce"- ČF stála před
problémem zvolit nového dirigenta. Bylo to tak bouřlivé období, že
se to nedá přehlédnout. Jak jste tu
dobu prožíval?
Bylo to velmi dramatické období.
Rozhodovalo se mezi Gerdem Albrechtem a Jiřím Bělohlávkem. Nic
nebyl platný dopis někdejšího dramaturga ČF Ivana Medka. Nabádal
nás, abychom volili českého dirigenta, protože bude mít větší cítění pro
českou hudbu. Až po čtvrté zmanipulované volbě bylo šéfovství přiřknuto
Albrechtovi, který nalákal převážně
mladší členy na sliby lukrativních
finančních podmínek. Ty se ale nakonec stejně nevyplnily. Tehdy došlo ke
snaze odtrhnout ČF od státu coby
zřizovatele a ustavit ji jako jakési
družstvo. Patřil jsem k těm, kteří byli
přesvědčeni, že Jiří Bělohlávek by
býval tehdy nejlepší řešení a jeho
současné jmenování šéfem Symfonického orchestru BBC v Londýně
nám po letech dává za pravdu.
Článek a foto převzato z knihy Anny Staré
- Životy hudbě zasvěcené

Padesát let spolu. Manželé Svobodovi
oslavili zlatou svatbu

Minulý měsíc oslavili nádherné jubileum - zlatou svatbu manželé Svobodovi. V důstojných prostorách Pfannschmidtovy vily si tak připomněli slavnostní akt, kterým stvrdili před lety svůj svazek. Neuvěřitelných 50
let přinášelo časy veselé i smutné, neúspěchy i úspěchy, ale Svobodovi je
vždy zvládli a dnes se mohou radovat a sklízet plody svého soužití. Přejeme jim mnoho zdraví a ještě další léta spokojeného manželství.
Redakce
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Senioři

Depresi z pandemie porážíme s Úsměvem
Spolek Úsměv=Zdraví nezahálel a odvedl i přes ztížené podmínky v roce 2020 velký kus práce.

V letošním roce nominoval na Seniora roku Marii
Karfíkovou a Helenu Vaňkovou; obě členky se
velmi aktivně podílejí na programu spolku, připravují každoročně výlety a pobyty, které jsou velmi
oblíbené. Nominováno bylo 101 klubů z celé republiky. „Pro naše členky přišly diplomy, které jim
budou předány i s odměnou na členské schůzi
12. prosince v Centru kultury LOVOš,“ uvádí s
optimismem sobě vlastním vedoucí Líba Žamberská. „Přece to omezení musí jednou skončit,“ dodává.
Co se za ten rok stihlo: Celý únor se plavalo v akci
„Přeplav svůj La Manche“ a uskutečnil se i velmi
příjemný pobyt s wellness pobytem v Sezimově
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Ústí. V měsících únoru a březnu dělaly členky
Úsměvu přednášky na středních školách až do
11. března, kdy spadla nad aktivitami klec. Začala
akce „Roušky“, do které se zapojily členky i s vnučkami, a šilo se pro rodinu, do škol, prodejen, členům spolku a do nemocnice - opravdu se ukázalo,
že si dokážeme pomoci navzájem, roušek bylo
během jarní i podzimní epidemie našito několik
tisíc.
Při uvolnění v květnu začalo cvičení v lesoparku
Osmička, každé úterý dopoledne, ve čtvrtek odpoledne a cvičení probíhala až do konce srpna. Turnaje v pétanque se konaly každou středu dopoledne pod vedením Věry Javůrkové a Jarky Stárové. O

prázdninách členky Úsměvu pomáhaly také na
Hravých útercích pro děti. Mezi další aktivity patřil
nácvik chůze, společné autobusové a vlakové výlety, lázeňské pobyty Karlovy Vary, Poděbrady, Libverda… Uskutečnily se rekreační zájezdy v Západních Tatrách, Krkonoších a na Krétě. Pobyt v Maďarsku a slovenských lázních se povedlo na poslední chvíli přesunout před zákazem vstupu bez
testu díky operativnímu zásahu cestovní kanceláře
a vedoucí Laďky Láskové.
„Všichni se těšíme na ukončení nouzového stavu
a možnost navštěvovat cvičení, divadla, zájezdy,
semináře, výlety a skvělá setkání ve zdraví s Úsměvem,“ říká vedoucí Žamberská.
(hz, foto archiv)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Inzerce
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LOVOSICKÝ DNEŠEK

Jednotky

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
na území ORP Lovosice (od 25. 09. 2020 do 18. 11. 2020)

Dne 25. 9. v 16.54 hodin byly vyslány JSDH Klapý a HZS stanice Lovosice
k dopravní nehodě na silnici č. 237 v obci Klapý. V době příjezdu na místě
zasahovala JSDH Klapý, která zasypala sorbentem naftu, která vytekla z převrácené dodávky, s Policií ČR uzavřela místo nehody a odklonila dopravu.
Jednotka z Lovosic nasadila krční límec řidiči a přivolala na místo záchrannou
službu (ZZS). Hasiči společně zasypali uniklou naftu na komunikaci.

příjezdu byla na místě Policie ČR. Průzkumem byl nalezen neznámý bílý sypký materiál, který byl rozsypán na parkovišti a nasypán v kontejneru na parkovišti. Jednotka za použití dýchací techniky provedla základní měření látky
detekční sadou a ohraničila místo zásahu. Bylo zjištěno, že se jedná o silnou
zásadu. Následně byl na místo povolán chemický automobil z HZS Ústí nad
Labem ke zjištění druhu uniklé látky. Dalšími detekčními přístroji nebyla
zjištěna žádná přítomnost nebezpečné látky. Kontejner s práškem byl přeDne 3. 10. po poledni byla vyslána lovosická jednotka k otevření bytu v ulici místěn na kraj parkoviště, označen páskou a obsah následně zlikvidován.
Dlouhá. Na místě byla spolumajitelka bytu a hlídka PČR. V bytě se nacházel
nemohoucí majitel a dle informací spolumajitelky mělo být na zapnuté plot- Dne 07. 11. v 10.10 byla povolána jednotka na pomoc ZZS s transportem
ně jídlo. Jednotka byt otevřela pomocí planžety a po otevření dveří zjistila, že nadměrně těžké osoby do obce Klapý. Hasiči se od záchranářů dozvěděli, že
informace byly správné. Díky zásahu HZS, PČR a spolumajitelky nedošlo ke ve společné domácnosti pacienta je osoba COVID-19 pozitivní. Jednotka
vznícení potravin na plotně.
zasahovala v jednorázových oblecích a maskách s filtrem. Na místo události
se dostavila i JSDH Klapý, která řídila provoz na komunikaci a zajišťovala
V noci 11. 10. v 1.42 byla jednotka povolána na pomoc ZZS s transportem materiální pomoc. Pacient se nacházel v patře rodinného domu. Vzhledem k
pacienta. Po příjezdu na místo pacient ležel v bezvědomí v podkrovní míst- tomu, že byl prostor pro transport velmi nepřístupný, rozhodl velitel zásahu
nosti, do které vedly strmé schody, a nebylo v silách ZZS pacienta snést. o transportu pacienta na nosítkách z okna. Poté byl předán ZZS a naložen do
Jednotka ho pomohla naložit do vakuových nosítek, snesla ho a transporto- sanity. Po zásahu byli na místě řádně dezinfikováni hasiči i použité věcné
prostředky.
vala do sanity ZZS.
Dne 18. 11. v 8.20 byly povolány jednotky HZS Litoměřice a Lovosice k hromadné dopravní nehodě vozidel na dálnici D8 ve směru od Lukavce na Prahu. Jednalo se o dopravní nehodu dvou osobních a dvou dodávkových automobilů. V jednom vozidle byla řidička důchodového věku, u níž lékař ZZS
konstatoval smrt. Vozidlo bylo zastíněno mobilní zástěnou a byla provedena
protipožární opatření. Další vozidlo se nacházelo ve svahu mimo vozovku.
Jeho řidička byla venku a vyšetřena ZZS. Byla jí poskytnuta první psychická
pomoc příslušníkem jednotky HZS. Dalším havarovaným vozidlem byla dodávka u svodidel s lehce poškozenou zadní částí. Řidič byl bez zranění. Druhá dodávka byla na krajnici na pravém boku a řidič se zraněním v péči ZZS. Z
vozidla vytékaly provozní kapaliny, které byly jímány, aby nedošlo k úniku do
okolního prostředí. Na vozidle byla provedena protipožární opatření. Po
Dne 19. 10. v 15.34 byly jednotky HZS Lovosice a Ústí nad Labem povolány dohodě s Policií ČR došlo k odklonění dopravy a následnému otáčení vozidel
na parkoviště u čerpací stanice Benzina na D8, ve směru na Prahu. V době uvízlých v koloně před místem události.
Lukáš Balaštík, velitel stanice

Nad ránem dne 13. 10. byly povolány jednotky ze stanice HZS Lovosice,
JSDH Brozany n. Ohří, Třebenice a Koštice na požár bývalé ubytovny v Libochovicích. V době příjezdu hasičů byla budova celá v plamenech. Po příjezdu
dalších jednotek byly z rozdělovače utvořeny další dva útočné proudy, jeden
čelně, druhý z boku budovy. Celé místo zásahu bylo osvětleno pomocí
osvětlovacího stožáru na CAS 24. Dobrovolné jednotky zajišťovaly zásobování požární vodou pomocí kyvadlové dopravy z místní hydrantové sítě ve
vzdálenosti cca 2 km. Prostor zásahu byl uzavřen Policií ČR. Průzkumem
okolí nebyla nalezena žádná zraněná ani usmrcená osoba. Po dohašení bylo
na místě provedeno vyšetření události za účasti Policie ČR, psa na vyhledávání akcelerantů hoření a vyšetřovatele příčin požárů z HZS Litoměřice.
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Studenti píší noviny: 400 let od bitvy na Bílé hoře
Je to již 400 let od události, která zvrátila vývoj českých dějin až do roku 1918. Událost, která vyvolala jeden z nejničivějších konfliktů v historii
lidstva. Podíváme se tedy na to, co této události předcházelo a jak tato bitva probíhala.
Vše začalo s nástupem Habsburků
na český trůn, naivní česká husitská
šlechta skočila na lep Ferdinandovi I.,
a tak v roce 1526 byla takřka veškerá
moc přesunuta do Vídně. Tajná policie řádila v celé monarchii, ani na slib
tolerance husitské církve nedošlo.
Ferdinand vládl tak tvrdou rukou, že
se mu kdokoliv bál vzepřít. Až v lednu 1547 došlo k prvnímu odboji, král
požádal stavy o pomoc v šmalkaldské válce (německá protestanskokatolická válka). Ti odmítli a Ferdinand pomohl jen s malým vojskem.
Po konci šmalkaldské války (červenec
1547) se odboj rozpadl. Jenže Ferdinand I. se rozhodl potrestat viníky.
Sice trest pro ně byl mírný (dost
rozsudků smrti bylo zrušeno), ale
města ztratila svá významná postavení. Tato situace přetrvala až do roku
1564, kdy Ferdinand I. zemřel.
Moci po něm se chopil Maxmilián,
který nebyl schopen udržet tak napjatou situaci a některá nařízení povolil. Sám zřejmě soucítil s českými
stavy a sdílel jejich starosti. Jeho
vláda byla vláda klidu. To samé představovala i vláda Rudolfa II. Habsburského, který sídlo přesunul do Prahy
a velmi posílil postavení Českého
království. Dokonce 9. července 1609
vydal Rudolfův majestát, čímž splnil i
ten poslední slib, který Češi chtěli.
K moci se v roce 1611 dostal Matyáš I. Habsburský. A začala 8 let trvající
represivní vláda. Vláda byla přesunuta zpět do Vídně, začala násilná rekatolizace a dorazili jezuité, Rudolfův
majestát byl přestřižen. 23. května
1618 několik českých stavů vyhodilo
Slavatu, Martinice a písaře Fabricia.
Bohužel všichni tři přežili a ihned
mířili směr Vídeň. Vznikl stavovský
odpor a začala volba krále, volilo se

mezi třemi silnými stavovskými vůdci
- Karlem Emanuelem Savojským, Janem Jiřím Saským a Fridrichem Falckým. Ze začátku byl favoritem Jan Jiří
Saský, ovšem vítězství mu těsně
„vyfoukl“ Fridrich Falcký.
Vůdce stavovského vojska Jindřich
Thurn vyhrál několik bitev (např. u
Českých Budějovic), ale tehdy ještě
monarchie měla slabou armádu.
Udělal chybný tah a šel na Vídeň, kde
bylo jeho vojsko rozehnáno, a musel
se stáhnout zpět.
V roce 1619 byla přijata nová ústava
a začaly se pokládat základy českého
státu. Už tehdy ale bylo jasné, že

rozhodující bitva teprve přijde. České
království bylo změněno na konfederaci 5 podstátů. Mezitím se novým
císařem Rakouska a novým císařem
Svaté říše římské stal Ferdinand II.
Štýrský. Česká konfederace začala
pomalu zanikat. V roce 1620 došlo ke
ztrátě Uher a Rakous, což špatné
postavení zesílilo.
Hlavní bitva 8. listopadu 1620 se
přibližovala a čeští stavové ztráceli i
české území. Nakonec se bitva odehrála nedaleko Prahy, na Bílé hoře.
Sice měli stavové lepší polohu, ale
zato horší výbavu. Císařská armáda
používala tzv. španělské čtverce (též

tercie), které byly osvědčené. Stavovská armáda používala neověřené
holandské taktiky. Když selhala Thurnova kavalerie a císařské tercie začaly
postupovat, bylo jasno. Stavy byly za
2 hodiny zlomeny.
Bitva, která rozhodla o budoucím
vývoji dějin Čech až do roku 1918,
trvala jen 2 hodiny. Otázkou je, jestli
by vítězství na Bílé hoře nezpůsobilo
naši germanizaci. Po bitvě nastala
doba temna a 30 let trvající ničivá
náboženská válka, která nakonec
upevnila moc církve.
Jan Šťastný, student Gymnázia Lovosice
Plánek bitvy na Bílé hoře, zdroj Wikimedia

Samet na školách: studenti a učitelé si připomínají výročí 17. listopadu
I letos si žáci základních a středních škol po celé České republice připomínají hodnoty svobody a demokracie v rámci projektu Samet na školách.
Pořádající organizace Post Bellum a spolek Díky, že můžem nabízí bohatý program, školy si mohou vybrat celkem z 50 online aktivit připravených
od 37 organizací a institucí. Do oslav 31 let svobody se zapojilo 20 škol. Některé školy uspořádaly vlastní oslavy svobody – Sametový festival.
Vzhledem k současné situaci a uzavřeným školám vše samozřejmě online, což bylo zajímavou výzvou.
Samet na školách je pro všechny učitele a žáky
2. stupně základních škol a středních škol, kteří si
chtějí připomenout výročí 17. listopadu – Dne boje
za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne
studentstva. Žákům umožní poznat historický
kontext přichystané vzdělávací programy o moderní historii, v nabídce jsou také přednášky o
aktuálních společenských tématech.
Součástí nabídky jsou například webináře Knihovny Václava Havla (např. interaktivní webinář
Moc bezmocných, který seznámí studenty
s atmosférou sedmdesátých let, v nichž Václav
Havel napsal svou klíčovou esej) nebo zážitkové
workshopy Post Bellum, které pracují s výpověďmi
pamětníků z portálu Paměť národa. Aktuální témata, jako jsou např. klimatické změny, představí
studentům mezi jinými Institut Europeum.
Součástí nabídky jsou také vzdělávací materiály
(např. on-line učebnice My jsme to nevzdali, která
pomáhá s výukou moderních dějin za využití stovky archivních fotografií, dokumentů, dobových
záznamů a vyprávění pamětníků). Více informací a
kompletní nabídka programu je pro školy zdarma
k dispozici na www.sametnaskolach.cz. Iniciativa
Samet na školách se podílí také na přípravě výu-
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Projekt Samet na školách pořádají organizace
Post Bellum, z.ú. (Paměť národa) a spolek
Díky, že můžem. Projekt financuje organizace
Post Bellum, o.p.s a Nadace České spořitelny.
Samet na školách navazuje na loňský Festival
svobody na školách. Do projektu se v minulém roce zapojilo přes 200 škol po celé republice a na 60 školách se studentské týmy
pustily do přípravy vlastních festivalů pro
celou školu.
kových materiálů ČT edu k 17. listopadu, které
jsou spolu s dalšími tematickými kolekcemi k dispozici na webu www.ctedu.cz. Pro dnešní podvečer je potom ve spolupráci s NoDacademy přichystaná online přednáška „Politika a demokracie“
nejen pro studenty a učitele, ale i pro širokou
veřejnost. (16. 11. 2020 od 17:00 hodin na facebooku Samet na školách).
Novinkou letošního ročníku byla také Sametová
dvoudenka – inspirativní online seminář pro studenty a učitele, kteří se rozhodli na škole uspořádat vlastní oslavy svobody. Na přípravách vlastních
projektů se studenti vedle historických a společenskovědních znalostí přiučili také organizaci a ma-

nagementu.
„Samet na školách navzdory pandemii nebude
chybět ani letos. Distanční výuka je výzva i pro
učitele a studenty. Snažili jsme se jim proto naším
programem pomoci s pojetím tématu 17. listopadu v co nejkomplexnější podobě. V pestrém programu si snad každý našel své. Máme zatím velmi
dobrou zpětnou vazbu ze škol i přímo od studentů. Potvrzuje se, že je interaktivní forma výuky
baví,” uvádí Lucie Bílková ze spolku Díky, že můžem.
Jak vypadá program na školách v praxi? Na
Střední průmyslové škole stavební v Českých Budějovicích si studenti připravili na jedné z platforem pro distanční výuku únikovou hru. „Na naší
škole máme dějepis totiž jenom v prváku a o moderních dějinách se zkrátka tolik nedozvíme,” vysvětluje studentka Kateřina Kuberová, proč se
vůbec rozhodli do projektu zapojit. Také na Gymnáziu Příbram navázali studenti na loňské oslavy.
Letošní program přináší např. debatu s novinářem
Erikem Taberym a pamětníkem Janem Follem,
nebo youtuberem Kovym. Workshopů se navíc
zúčastní nejen studenti této školy, ale také zájemci
z dalších škol nejen příbramského regionu.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Rozhovor

V galerii je k vidění Bestiář podle svatého Martina zpod Sudety
Autorem skulptur a vizualizací bájných monster doplněných básnivými texty je Martin Tomášek z Teplic. Umělec, který dokazuje
(stejně jako například Luboš Malina), že někteří lidé z umělecké branže neoplývají pouze jedním izolovaným talentem, ale empatie, estetika,
schopnost věci nahlížet ze zajímavých úhlů a především puzení k tvorbě zasahuje do každého jejich konání a prolíná celou osobností.
Pan Tomášek propojuje výtvarnou složku s poezií, maluje obrazy, tvoří sochy, ale i architektonické návrhy a další interesantní realizace.
Pocházíte z výtvarné rodiny? Kde
se objevila touha dělat umění?
Ne, z výtvarné rodiny nepocházím,
avšak ze sečtělé, mohu-li to tak nazvat. Rád jsem se od mala hrabal
v knihovně mých rodičů, kde nebyla
nouze o veliké množství knih o výtvarném umění a poezii. Dodnes
nemohu zapomenout na knihu Magnetická pole. Jedná se o průřez tvorby surrealismu francouzského, belgického, českého, slovenského, včetně předchůdců jak ve výtvarné podobě, tak v písemné. To, že jsem se
začal umělecky projevovat, jsem
postřehnul po výtce mé babičky
Marie. Pronesla totiž: Když se tak na
tebe dívám kluku, budeš snad chodit
s obrazy pod paždí až do smrti. Teď
vím, že to byla její obava.
Nevěnujete se pouze prostorové
tvorbě, ale Váš umělecký projev
má mnoho podob. Jakým dalším
aktivitám se v tomto směru věnujete?
Příčí se mi zmiňovat se o dalších
mých aktivitách, kde hrozí, že budu
označen ustáleným klišé „renesanční
umělec“.
Dost jste toho v životě procestoval, vystavoval doma i v zahraničí.
Kde se Vám líbilo nejvíce a kde jste
zaznamenal největší ohlas na svou
tvorbu?
Výstava v Praze v Galerii Nová síň
byla moc příjemná, ale v mnoha
ohledech těžká. Musel jsem jim tam
umýt okna, odstranit polepky na
všem kolem, vyspravit podlahu a
natřít topení. Velmi se divili, že něco
takového tu ještě nezažili. Tak jsem
jim pověděl, že přijdou moji známí.
Pamatuji si na výstavu, kterou zde
měl Jiří Anderle v osmdesátých letech. Ta výstava byla vlastně zázrak,
poněvadž jeho tvorba byla pro vládnoucí tehdejší doby nepříjemná, ale
nemohli si už dovolit přehlížet ho.
Také mu ani nevytiskli plakát a jeho
výstava byla plakátovaná originály
jeho grafik v pražských výlohách.
Největší ohlas se v Čechách nekoná,
kritici jako by vymřeli, stejně tak diskuse vymizela. Tisk zajímají úplně jiné
události. Všichni přejí mnoho úspěchů, to jo, ale většinou z nich víc
nedostanu. A tak se držím toho, že
když jdu na nějaký koncert nebo
výstavu, vyhledám umělce a pěkně si
to s ním vyříkám, po všech stránkách.
To byste nevěřili, jak to mají rádi.
Prolomit mlčení je vždy ozdravné a
inspirující.

Pozor: Vzhledem k mimořádným opatřením je možné si prohlédnout výstavu jen z ulice. Ještě působivější
pak je „Night vision“, tedy večerní pohled do galerie - exponáty jsou nasvícené a získávají tajuplný nádech.

Na horním snímku je Martin Tomášek (uprostřed) s kapelou Průdušky,
dole s Lubošem Malinou v LOVO Galerii.

lený ve vztahu odchýlení od oficiální
doktríny církve. V tomto případě
Rytířů hereze se jedná o to nezabřednout do tenat oficiálního pojetí
kultury. Snažit se zachovat si svoji
autenticitu a především nesoutěžit.
No, hlavně nemějte představu o
nějakém opravdu myšleném a tajemném spolku.

Kam chodíte pro inspiraci?
To se dlouho jeden nabíjí poletováním, zajímáním se, čekáním. No a
když se podaří, tak to něco za vámi
přijde a pomluví skrze vás. Třeba o
Duchu doby.

Jak relaxujete?
Dnes a denně, pokud to jde. Asi u
práce, když mi jde. Abych upřesnil, v
mém pojmu práce má veliký podíl
programové nicnedělání. Má to své
důvody. Když se zorganizujete natolik, že vám nezbude čas na přijímání
roztodivných představ a nápadů, tak
to jste právě skončili a můžete jít
pracovat třeba na finančák.

Jste členem suverénního řádu
Rytířů hereze. Můžete čtenářům
přiblížit náplň a snahy tohoto
sdružení?
Velice rád. Hereze, to je pojem ustá-

Figurujete i jako autor mnoha
nových erbovních znaků a praporů
severočeských měst, je i heraldika
Vaším koníčkem? Na základě čeho
vzniká takový nový znak?
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Jsem moc rád, že se mi podařilo
přesvědčit mnohé obce a města, aby
měly svůj znak a vlajku. Byla to pro
ně jedinečná příležitost získat tyto
symboly, která se nemusí v budoucnu opakovat. Historická kontinuita je
základem a místní jedinečnosti kořením takového znaku. Snažil jsem se
vždy, abych potlačil své ego a nechal
vytvořené atributy vyznít vlastní vitalitou.

V tomto případě se jedná o sochy
monster. Materiál, který zde volím,
umocňuje symboliku a jeho výraz.
Tak to mám i s ostatními materiály
jak u soch, tak u obrazů. Volím materiál s ohledem ke konkrétnímu cíli.
Již jsme zmínili Váš široký umělecký záběr, mj. také hrajete a zpíváte s dnes již legendární kapelou
Průdušky, která vznikla, nemýlím-li
se, v Ústí nad Labem na Pedagogické fakultě UJEP. Jako excelentní
hráč na foukací harmoniku a zpěvák jste však spolupracoval i s
Michalem Tučným. Jistě to muselo
být velmi zajímavé údobí, jak na
něj a na Michala vzpomínáte?
Bude to možná znít překvapivě, ale
období u Michala bylo mým obdobím
nejhorším. S Průduškami jsme měli za
sebou více jak deset let hraní, tvrdé
práce, završené dvěma celostátními
Portami s tím, že jsme jako jedni
z mála vystoupali až na profesionální
platformu. Nebylo to vůbec lehké a
měli jsme dost nepřátel v oblasti
tehdejších ideologů. Tento tlak mnozí
z nás nevydrželi a vydali jsme se tak
prošlapanou cestou Michala Tučného.
Tam už jsme nehráli progresivní bluegrass, ale českou country té doby.
V roce 1988 jsem od Michala odešel a
vydal se dál po svých. Na náhody
nevěřím a tuším, že i tato zkušenost
byla pro mě významná.

Na čem nyní pracujete?
Jsem rád, že zajímavého je dost a
můžu se na tom podílet, nebo to
přímo sám uskutečňovat. Nerad ale
mluvím o rozdělané práci. Obávám
se jen, aby se nestalo, že v krátké
době už umění nebude nikoho zajímat, ani ne tak jeho nezáživností, ale
z nekompetentnosti mnoha mocNa Vaší výstavě mohou návštěvní- ných, kteří utvářejí priority a žebříček
ci vidět nejrůznější materiály (mra- hodnot společnosti.
mor, ocel, travertin, MDF deska),
díky nimž získává konkrétní plasti- Děkuji za rozhovor a přeji mnoho
ka i další rozměr. Se kterým materi- milých múzických povznesení a
inspirace.
(rys, foto Jan Šandor)
álem pracujete nejraději?

Máte nějakého oblíbeného autora
ať již z výtvarné či hudební branže?
Mých oblíbenců je mnoho napříč
historií a žánry. Mám rád v umění
projevy poťouchlosti a hravosti. Někdy zabředávám do melancholie, ale i
ta je příjemná.
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Rozhovor

Rodilý mluvčí D. Hayes: Chybí mi pár dní sněhu kolem Vánoc
Na lovosických školách vyučuje od letošního roku anglickou konverzaci pan David Hayes. Pochází z Kanady, ale byť je to země dosti vzdálená,
není to zdaleka první mluvčí, který z toho koutu v našem městě pracoval. Někteří ze čtenářů si jistě vzpomenou, že před lety vyučoval
na gymnáziu Kanaďan p. Heriot…

Nepochybně však David patří k lidem s velmi
zajímavým osudem, a tak jsme mu položili několik otázek:
Odkud pocházíte a jaké byly Vaše pohnutky
přijet právě do ČR dělat lektora?
Přišel jsem z Kanady a mým motivem bylo cítit se
užitečný. Zde jsem zjistil, že v České republice
potřebují rodilé mluvčí angličtiny. Brzy jsem poznal, že se mi tu líbí. Potkal jsem se s Jasonem
Wanglem a začal pracovat ve školství.
Spatřujete nějaký rozdíl mezi dětmi u Vás a
zde? (Jestli třeba jsou samostatnější v úsudku,
pracovitější atp.) Co říkáte stylu výuky?
Děti, které jsem zde viděl, se zdají být trochu, jak
to říci, komplikovanější než v Kanadě… (ale ne tolik
jako na Ukrajině nebo v Indii nebo Keni nebo
Amazonii). Mají spoustu zajímavých aktivit - třeba
láska k hledání hub v lese!
Vážím si hodně „skutečných učitelů“ (jsem jen
rodilý mluvčí angličtiny). Je zde mnoho skvělých
učitelů, kteří pílí a tvrdou prací po celá léta připravili tyto studenty pro zábavnou část, kterou teď
s nimi dělám já – totiž povídání. Ale bez této tvrdé
práce v minulosti k osvojení anglického jazyka,
gramatiky a slovní zásoby bych se na ně dnes
mohl jen hloupě usmívat.
Snažím se ve svých hodinách namíchat to nejlepší ze Severní Ameriky (co se týká přístupu
k dětem) se stylem evropským tak, abych vytvořil
lepší konverzace.
Kaufland ji nemůže mít na skladě. Tak snad, doufejme, bude v Lidlu.

Děti jsou úžasný „materiál“, ale dokážou člověka také pěkně unavit. Jak relaxujete?
Bydlím nad družinou a jsem vskutku vděčný za
skvělou wifi v mém „růžovém zámku“! Mohu tak
komunikovat se starými přáteli v mnoha částech
světa (jen Antarktida mi chybí!) Většina z nich je
mladší než já. Tito lidé a moje čtyři děti, kterým je
letos mezi 29-37 lety, mi pomáhají, abych si díky
diskusím s nimi udržel mladé myšlení. Doufám!

A co říkáte české kuchyni? Máte nějaké oblíbené jídlo?
Byl jsem mnohokrát překvapen. Při mém prvním
setkání s knedlíkem mě napadlo, že je to prostě
nedovařený bílý chléb. Po dlouhém přesvědčování
jsem si dal moravské vrabce poté, co jsem byl
ujištěn, že to není opravdu malý pták!
Koupil jsem si jednou kachní prsa, byl jsem rád,
že nemusím vařit, a v poslední době jsem měl
husu a bylo to stejně dobré. Těším se, až si vyzkouším novou divokou zvěřinovou kuchyni
(„přímo ke spotřebiteli“), kterou nedávno přislíbila
česká vláda. Hezké vědět, že v nabídce bude víc
než nudný kanec! (Trochu anglická slovní hříčka
pro vás!)

Pěstujete nějaké koníčky? (V Čechách je to
velmi rozšířená činnost.)
Baví mě pozorování hvězd, ptáků a fotografování. To jsem si užíval zejména při cestování, ale
nedávno jsem začal opět oceňovat, že jsem na
stejném místě po delší dobu! Člověk tak může
snáze odhadnout budoucnost - myslím vývoj
určité situace - teď třeba COVID-19. Doufám, že
moje zdraví bude i nadále takové, aby mi umožnilo užívat si turistiku. Nedávno jsem si pro tento
účel koupil nějaké české boty Alpine Pro a také
jezdím na kole – doufám jen, že zůstanu uchráněn
před řidiči - závodníky na českých silnicích.
Turistika je skvělá. Měl jste již čas poznat krásy Českého středohoří?
Měl jsem možnost vylézt Radobýl, což byla zábava. Viděl jsem tam muflona! Letos v létě jsem byl
na horách (posledně u Bechyně a před tím u Trutnova – Vysoké nad Jizerou). Strávil jsem tak dvě
samostatné týdenní dovolené a vrátil se skutečně
osvěžen. Také bych rád vylezl na „naši blízkou
horu“ Lovoš a kopec s dvěma hrady (věžemi).

budoucnu.) Většina rozdílů, myslím, je na povrchu,
ale v podstatě jsme opravdu všichni stejní. Což
může být dobré i špatné v závislosti na tom, jak to
vnímáte. (Z kyselých citronů můžete mít skvělou
limonádu).

Procestoval jste mnoho nejen evropských
zemí, kde se Vám nejvíce líbilo?
Byl jsem asi požehnaný, že jsem měl nádherné
zážitky na mnoha místech, včetně Indie, Ekvádoru,
Keni a Irska, Islandu, Ukrajiny a Štrasburku v Evropě, ale možná Baffinův ostrov a jižní ostrov Nového Zélandu vynikají. Jsou nejdále na severu a nejvzdálenější, kde jsem na tomto nádherném světě
byl.
Bude pro mne jednodušší popsat těch pár zkušeností, co se mi líbilo nejméně. Při překročení hranice jsem byl jednou vyslýchán vojákem více než 5
hodin, což bylo nepříjemné, ale ještě nepříjemnější
bylo včera brzy ráno v Kauflandu, kde byly uličky
ucpané mnoha „starými lidmi“, kteří se snažili
získat výhodné ceny. Divíte se, proč jsem tam byl?
No, dle přísloví z roku 1960, které vás napadne:
„Setkali jsme se s nepřítelem a jsme to my. Všichni
jsme schopni vidět „smítko v očích druhých“, zatímco ignorujeme „obrovský kus stromu“ v oku
vlastním. Modlím se (ale ne každý den), abych se
nestal také takovým. Chci vidět věci z jiného pohledu a pak se snažím pomoci, kdy a kde můžu.
Hezký den!

Co u nás nejvíce postrádáte ve srovnání s Vaší
domovinou?
Pár dní sněhu kolem Vánoc - to je vždy pěkné. A
Vnímáte nějaké rozdíly v životě ve městě v opravdu čerstvé ryby. Jen pár dalších věcí, relativKanadě a u nás?
ně souvisejících.
V minulosti jsem žil většinou ve větších městech
(Winnipeg, QUITO, Toronto, Portland, Kelowna, Chutná Vám pivo?
Vancouver, KANADA), ale v Astoria, Oregon jsem Zkoušel jsem to mnohokrát v životě i teď a odžil ve městě o velikosti Lovosic a také v Macas, pověď je zkrátka NE!!! Ale prosím, poslechněte si
Ekvádor a Kehancha, Keňa... Lidé na všech těchto mé vysvětlení. Nikdy jsem neměl rád pivo. Dokonmístech pracují a chodí do školy, nakupují potravi- ce ani v Kanadě. Totiž když jsem vyrůstal, cítil jsem
ny (nebo si pěstují vlastní), rodí se, žijí i umírají… chmel z místního pivovaru, který často infiltroval
Doufejme, že mé zkušenosti z cest budou užitečné (skvělé anglické slovo!) do našeho bytu. Moje
a povzbuzující pro mladší generace, protože čelí babička z toho šílela. Ale letos v létě jsem objevil Děkuji za rozhovor a ať se Vám u nás líbí i nasoučasným výzvám 2020 (a dalším neznámým v svůj český top nápoj - Bílinská Kyselka! Zdá se, že dále.
(rys, foto archiv)
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Stal se malý zázrak – 8. ročník Litoměřických svátků hudby se konal
Příprava letošního 8. ročníku Litoměřických svátků hudby, konaného v Litoměřicích a Lovosicích, byla letos organizačně
náročnější, neboť procházíme nevyzpytatelným obdobím pandemie COVID-19. Že se festival přece jen uskutečnil, byť
ve zmenšeném formátu, byl svého druhu zázrak, který se v případě mnoha jiných akcí v Praze i celé České republice nevydařil.

Díky úsilí organizátorů (Musica et
Educatione, z. S.), uměleckého poradce Václava Hudečka a Radka
Hraběte (Agentura MusicCom) se
ve dnech 29. a 30. srpna 2020 podařilo nadchnout diváky krásnými
koncerty. V této těžké době se
festival konal pod záštitou Jana
Baxanta, 20. biskupa litoměřického,
kterému touto cestou děkujeme za
poskytnutí záštity i za finanční dar.
První – zahajovací koncert se konal 29. srpna v květinami slavnostně vyzdobeném litoměřickém kostele Zvěstování Panně Marii. Slovem jej provázel veřejně známý
moderátor klasické hudby a opery
Jiří Vejvoda, který vyzval hlavní
organizátory Alenu a Zdeňka Kuldovi a litoměřického biskupa Jana
Baxanta k zahájení festivalu. Ti přivítali jak čestné hosty a diváky, tak
především 170 pozvaných hostů –
litoměřických zdravotníků. Moderátor následně představil na jevišti

prosinec 2020

pěvecké špičky české operní scény:
čerstvou držitelku prestižních zahraničních cen Václavu Krejčí Houskovou a osobnosti spjaté s Národním divadlem i dalšími špičkovými
scénami naší země: Barboru Řeřichovou Pernou, Martina Šrejmu a
Jana Šťávu. Doprovázela je Plzeňská filharmonie, kterou tradičně
řídil její hlavní hostující dirigent a
letos rovněž nově jmenovaný šéfdirigent Symfonického orchestru FOK
(Filharmonie hlavního města Prahy)
Tomáš Brauner. Jako první vystoupil houslový virtuos Václav Hudeček se svým koncertem od J. S.
Bacha E dur pro housle a orchestr.
Další část večera již pokračovala ve
znamení árií ze známých světových
oper od skladatelů W. A. Mozarta
(Figarova svatba, Don Giovanni), C.
S. Saense (Samson a Dalila), G.
Verdiho (Rigolleto), J. Offenbacha
(Hoffmanovy povídky), G. Pucciniho
(La Bohéma), G. Bizeta (Lovci perel)

G. Rossiniho (Popelka) a V. Belliniho
(Náměsíčná).
V neděli 30. srpna se Svátky hudby přestěhovaly do lovosického
kostela Sv. Václava. Koncert byl
věnován výročí 420 let povýšení
Lovosic na město. Za doprovodu
vynikajícího souboru Barocco Sempre Giovanne vystoupili jako sólisté
legendární houslista Václav Hudeček a renomovaný koncertní varhaník Pavel Svoboda, který byl na
prahu roku 2020 jmenovaný do
funkce ředitele Pardubické komorní
filharmonie. Na programu byly
především skladby z období klasicismu a baroka od skladatelů J. S.
Bacha, G. F. Telemana, J. J. Bendy, J.
Pachelbela, W. A. Mozarta, J. G.
Walthera a A. Vivaldiho.
Hlavním partnerem festivalu bylo
město Litoměřice, partnerem město
Lovosice a generálním sponzorem
INEX Česká republika, s.r.o. Tradičně ho podpořily i SFK ČR, Ústecký

kraj a nově Nadační fond Severočeská voda. Tato v současné době
již tradiční akce by se nemohla
konat bez finanční podpory jmenovaných orgánů státní správy, samosprávy a mnoha sponzorů. Všichni
měli v době protipandemických
opatření finanční potíže, a přesto
dle svých možností pomohli. Vážíme si i tradiční spolupráce ze strany
MKZ Litoměřice, KC Lovoš a Severočeské galerie výtvarných umění
Litoměřice. Proto upřímně děkujeme všem, kteří podpořili konání
těchto krásných koncertních večerů
a umožnili nám organizátorům
pozvat jako čestné hosty na zahajovací koncertní večer jako výraz
poděkování v době pandemie 170
místních zdravotnic a zdravotníků
(od pomocného personálu až po
primáře), abychom jim všichni včetně diváků poděkovali za obětavou
a náročnou práci.
Zdeněk Kulda, ředitel festivalu, foto archiv
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Historie klubu lovosických filatelistů, 4. díl
Lovosický dnešek vám přináší čtyřdílný seriál o lovosických filatelistech. Část 4: praktické rady + co vydal lovosický klub

Co se dá všechno sbírat ve filatelii?
1) poštovní známky z celého světa a to buď:
- razítkované (prošlé poštovním provozem)
- čisté s lepem či bez lepu (neprošlé poštovním
provozem)
2) poštovní známky Československo
- 1. republika (1918 - 1939)
- Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1945)
- Slovenský štát (1939 - 1945)
- Československo – 2. republika (1945 - 1992)
- Česká republika (1993 až dosud)
- Slovenská republika (1993 až dosud)
3) celiny: dopisnice, obálky, poštovní razítka na
ústřižcích apod.
4) příležitostné tisky (černotisky) – PT, PTR, PTM
a další
5) ankety o nejhezčí poštovní známku roku, FDC
a razítko roku
6) námětové sbírky – fauna, flóra, hokej, fotbal,
kosmonautika, a další
7) známkové sešitky speciál, samolepící známky
ve známkových sešitcích, známky pro přítisky
8) Česká republika vydává od r. 2000 - automatové známky, od r. 2010 – písmenkové známky „A”,
„E”, „Z”, od r. 2011 – pamětní listy známkové tvorby, od r. 2020 – písmenkové známky „B“
Máte-li zájem se pustit do sbírání poštovních
známek, tady je návod, jak začít.
1) V prvé řadě je důležité se rozhodnout, co budete sbírat a na co budete mít finance.
2) Pro mladého začínajícího filatelistu doporučujeme začít sbírat námětové známky, vybrat si sbírku
– faunu, flóru, sport, hokej, kopanou, kosmonautiku apod.
3) Druhá možnost platí rovněž pro mládežníky, ale
také pro nové zájemce o filatelii. Doporučujeme
začít sbírat české poštovní známky razítkované
nebo čisté (dle rozhodnutí zájemce a finančních
možností) a to počínaje stávajícím rokem svého
rozhodnutí.
4) Vždy je třeba se nepouštět do mimořádností,
jako jsou typy známek, odchylky, zvláštnosti, druhy kuponů, soutisky známek. Odebírat pouze vždy
základní řadu série, případně aršík.
5) K větší náročnosti, rozsahu sbírky lze přejít postupně, časem tak, jak poroste zájem o další rozvoj
sbírky. Současně lze potom dokupovat známky
předcházejících let a tím doplnit třeba sbírku České republiky od roku 1993 do současnosti. Stejně
tak lze postupovat u námětové sbírky, kdy rozšiřujeme sbírku o další země, případně i další specifikaci.
Jaké pomůcky jsou potřeba ke sbírání
poštovních známek?
1) Základním předpokladem sbírání poštovních
známek je katalog poštovních známek. Existuje
celá řada katalogů, jak pro námětové sbírání tak
pro Českou republiku, ale i katalogy mezinárodní.
2) Druhým předpokladem je kvalitní zásobník pro
zakládání poštovních známek. Dají se koupit jak
zcela nové zásobníky, tak i již použité zásobníky
různých kvalit a velikostí, v dostupných cenových
relacích.
3) Třetím předpokladem je kvalitní pinzeta, bez
které filatelista nepracuje.
4) V neposlední řadě se hodí hlavně v pozdější
době mít též kvalitní lupu.
Tyto pomůcky jsou k dostání ve filatelistických
prodejnách, u filatelistických obchodníků, na
filatelistických burzách apod. za dostupné ceny v
řádech deseti korun až stokorun.
Přehled vydaných materiálů lovosickým
klubem
- Ve dnech 25. 6. - 1. 7. 2000 vydáno příležitostné
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poštovní razítko a klub pořádá na sále KC Lovoš
klubovou výstavku, kterou doplnili také filumenisté svými materiály. 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.
- Fotodokumentace 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.
- Ve dnech 19. - 25. 9. 2005 klubová výstavka k
60. výročí založení klubu. Výstavka byla opět na
sále KC Lovoš a byla k výstavce vydána: dopisnice
s přítiskem přístavby budovy MěÚ Lovosice, personalizovaný TL se zn. č. 424 doplněný na kuponech fotkou přístavby MěÚ Lovosice. Klub používá
kulaté gumové razítko „60. výročí založení klubu
1945 - 2005“.
- Foto z výroční členské schůze 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 z řad 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 pořádá 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. 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.
pořádá křest známky na sále staré radnice za účasti široké veřejnosti a přítomnosti vedení města,
zástupců SČF, starostů přilehlých obcí Porty Bohemicy, zástupců České pošty s. p., vedoucí poštovního úřadu v Lovosicích a samotného tvůrce
známky pana Absolona. Ten je též autorem přítis-

ku na vydaném pamětním listu a dopisnici s přítiskem. Známka byla pokřtěna vodou z řeky Labe.
Křtu známky se rovněž zúčastnili další tvůrci našich
poštovních známek: manželé Knotkovi a p. Srb.
Dalšími hosty byli: paní Batelková z Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR, pánové Macháček a
Veselý ze společnosti vydávající neoficiální přítisky
celin SČF a další hosté a zájemci o filatelii.
- Ke křtu byly vydány: číslované pamětní listy s přítiskem radnice Lovosice, „R“ nálepka, dopisnice s
přítiskem Kamýk, dopisnice s přítiskem radnice v
Lovosicích a 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 i 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.
Čtyřdílný seriál „Historie klubu lovosických filatelistů“ vznikl podle paměti a pouze z útržkové dokumentace několika „starofilatelistů“, protože
téměř až do konce minulého tisíciletí nebyla žádná
písemná dokumentace vedena. Činnost klubu byla
doplněna díky materiálům, které zpracovali a klubu poskytli alespoň někteří členové klubu, za což
jim patří poděkování. Dokument byl předán k
seriálovému vydání v Lovosickém dnešku u příležitosti 75. výročí založení klubu lovosických filatelistů. Celý dokument byl projednán a odsouhlasen
na členské schůzi dne 25. června 2020.
Písemně zpracoval předseda klubu Josef Helcl
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Osobnost

Kapelník Josef Turek by letos oslavil 100 let

Na hudební mapě litoměřického
regionu byla dlouhá léta nepřehlédnutelná osoba pana Josefa Turka
z Jenčic. Budoucí kapelník se narodil
na Štědrý den 24. prosince 1920 v
Jenčicích a pracoval v různých dělnických profesích. Od svého mládí se
věnoval dechové a populární hudbě,
již v září roku 1946 založil taneční
orchestr Jenka (Jenčická kapela),
který řídil po čtyřicet let. Orchestr byl
velice populární v Lovosicích i okolí,
vystupoval dokonce i v Pirně v tehdejší NDR. V roce 1949, kdy se v
podnicích zřizovaly závodní kluby,
pod které povinně přecházely kulturní soubory a hudby, přešel taneční
orchestr pod Závodní klub podniku
České hedvábí v Lovosicích (do této
doby účinkoval kvůli předpisům pod
kapelníkem Karlem Vackem ze Sulejovic). Orchestr vystupoval pro potřeby závodu České hedvábí, při tanečních soutěžích a soutěžích zpěváků
„Lovosická granule“. Taneční orchestr
ukončil svou činnost v r. 1986. Pan
Turek ale hrál i v symfonickém orchestru, který působil v Lovosicích od
roku 1945, řídil ho tehdy dirigent J.
Chvalovský.
V roce 1966 byl pak tento orchestr
doplněn hudebníky z okolí na Velký
dechový orchestr s koncertním zaměřením (autorské večery skladatelů
Jaromíra Vejvody, Karla Vacka a další,
promenádní koncerty). Pan Turek byl
od počátku jeho kapelníkem. Orchestr byl třikrát účastníkem „Kmochova Kolína“, pravidelným účastníkem Národního festivalu dechových
orchestrů ve Štětí, dvakrát byl účastníkem ústředního kola „Národní
soutěže“ v Ostravě a mnohokrát
účinkoval v zahraničí (Francie a Rakousko, NDR, NSR). V r. 1991 se zúčastnil 11. ročníku Mezinárodního
festivalu dechových hudeb v Brně,
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kde se umístil ve své kategorii na
3. místě.
V roce 1993 se kapelník Turek zúčastnil s Velkým dechovým orchestrem Kulturního střediska Lovoš
Lovosice světového festivalu dechových orchestrů v holandském Kerkrade. Orchestr se zde umístil ve
III. divizi na 2. místě. Stříbrná medaile
z tohoto festivalu je největším úspěchem kapelníka i jeho orchestru,
neboť tato soutěž je označována za
nejrozsáhlejší na světě.

Od začátku svého působení v
orchestrech vychoval celou řadu
mladých hudebníků a zpěváků (Miroslav Dreiecker, Helena Richterová Mejsnarová, Marcela Knoblochová
aj.). Své lásce hudbě se nezpronevěřil
ani později, až do své smrti byl
kapelníkem Dechového orchestru
Kulturního střediska Lovoš v Lovosicích, který vystupoval v Lovosicích
při promenádních koncertech a při
Vánočním koncertu na Václavském
náměstí. Při tanečních večerech pro

seniory Zadáno pro dobrou náladu
v Kulturním středisku Lovoš řídil ještě
v listopadu malý 12členný dechový
orchestr, pro některé taneční skladby
doplněný o saxofony a bicí. Tento
pořad byl velice populární a většinou
byl vždy vyprodán. Návštěvníci měli
pana Turka moc rádi. Na prosincový
program v roce 2010 pro něj připravili koš s devadesáti růžemi, to už
byl pan Turek ale v nemocnici. Nikdo
netušil, že odejde do hudebního
nebe tak rychle.
Jeho velkou zálibou byly návštěvy
divadla. V litoměřickém okrese byl
pan Turek pojmem špičkového vedoucího hudebního tělesa a milovníka dechové hudby. V červnu 2000
mu byl udělen titul Čestný občan
města Lovosice a před čtyřmi lety po
něm město pojmenovalo ulici.
Významný lovosický hudebník, pan
Josef Turek, zemřel v nedožitých
devadesáti letech 22. prosince 2010.
V letošním roce byl uveden mezi
osobnostmi v Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje pro okres
Litoměřice. Poslední rozloučení s
Josefem Turkem se konalo ve středu
29. prosince v obřadní síni na lovosickém hřbitově. Naposledy mu zahrála jeho kapela a rozloučit se s ním
přišlo tolik lidí, že se ani nevešli do
obřadní síně. Všichni ho měli rádi.
Stále nám, pane Turku, v Lovosicích
chybíte. O Vás neplatí, že každý je
nahraditelný, protože výjimečné věci
vždy závisí na konkrétní osobnosti a
s jejím odchodem také často mizí.
Ale přestože v Lovosicích zatím srovnatelný dechový a taneční orchestr
nevznikl, je mnoho těch, kteří se
(pravda s menšími tělesy) vydali ve
Vašich stopách, mnozí byli právě
členy Vašeho orchestru. Vzpomínáme
na Vás s úctou a láskou.
(hz, foto Miroslav Hvorka / archiv)
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Lovosický rodák Eberhard Eysert – 160 let od narození a 100 let od úmrtí
V Kalendáriu Ústeckého kraje je uveden v roce 2020 také výtvarník, restaurátor a výtvarný pedagog, činný v Litoměřicích a Liběšicích,
Eberhard Eysert. Významný německý malíř Eberhard Eysert se narodil 30. listopadu 1860 v Lovosicích.

Jeho otec Hermann Eysert (Eisert), potomek starobylého saského šlechtického rodu, přišel do
Lovosic po mnoha životních zvratech roku 1860
jako nový přednosta železniční stanice. Před tím
byl přednostou železniční stanice v Ústí nad Labem, potom v Bohušovicích nad Ohří a konečně
na počátku roku 1860 zakotvil v Lovosicích. V
prosinci 1859 se seznámil na nádraží s Terezou
Elstnerovou (vdaná: Theresia Eisert), dcerou Josefa
Elstnera, hostinského ze Sulejovic čp. 49. Zamiloval
se a po krátké známosti se v Lovosicích 15. února
roku 1860 oženil. Ale to už Hermann Eisert neměl
na peróně svoji nepříjemnou tvář a vypravoval
vlaky s úsměvem. 30. listopadu 1860 se jim v Lovosicích čp. 198 narodil první syn Eberhard.
Syn rostl jako z vody, nakonec si rodina koupila
v roce 1866 v Litoměřicích dům čp. 326/7 na Rybářských schodech a o rok později se tam přestěhovala. V roce 1871 chodil Eberhard na biskupskou obecnou školu, pak vystudoval nižší gymnázium a učitelský ústav v Litoměřicích. Několik let
působil jako učitel v Liběšicích a na litoměřické
státní reálce. V letech 1883 - 87 studoval na vídeňské Akademii všeobecné malířství a ve studiích
pokračoval do roku 1989 na speciálce pro historické malířství. Získal zde oprávnění učit kreslení a
modelování na rakouských řemeslnických školách.
Po studiích se na žádost matky vrátil do Litoměřic.
Zde zpočátku působil jako učitel kreslení a modelování na reálce a později se věnoval restaurátorství (restaurátorskou licenci získal roku 1891) a
volné tvorbě. V Litoměřicích spolu s dalšími založil
roku 1892 i první „Jachtklub“, pro který namaloval
erb, navrhl prapor a stal se prvním předsedou
klubu. Malíř sám vlastnil jachtu, kterou pojmenoval po své matce „Theresia“.
Eberhard se po absolvování vídeňské Akademie
výtvarných umění stal prvním školeným restaurátorem, který v naší lovosicko - litoměřické krajině
žil a pracoval. Ve svém příjmení si změnil měkké i
na tvrdé y a obrazy podepisoval Eysert. Jenom je
nutné poznamenat, že se držel otcovy zkušenosti
a vzal si děvče z hospody. Eberhard Eysert se oženil až ve svém pozdním věku (19. října 1911 v

Litoměřicích). Jeho životní družkou se stala Agnes
Hunger (*24. 6. 1865 v Roudnici nad Labem), majitelka hostince „Hungrův hostinec - domov plachtařů“, který stával někde v Dolní Rybářské ulici.
Podle dosud známých dokladů neměli však manželé děti.
Eysert vlastnil v Litoměřicích soukromou malířskou školu, ve které mimo jiné začínali i budoucí
akademičtí malíři Hermann Peter Münzberg, Otty
Schneiderová a architekt R. Veit (vnuk skladatele
Václava Jindřicha Veita). Jeho vlastní malířská
tvorba vedla od krajiny k portrétům, od renesancistního cítění k pokročilejšímu novobaroku. V
závěru své tvorby se věnoval symbolistním obrázkům ze světa pohádek. Z jeho díla je uchována
kolekce více jak 30 obrazů v Okresním vlastivědném muzeu Litoměřice. Řada jeho dalších obrazů

byla rozprodána do soukromých rukou, další známe jen z černobílých fotografií (mj. 21 obrazů
vlastní mnichovská státní galerie). Eysert se věnoval především restaurování barokních mistrů a
zhotovil i několik kvalitních kopií barokních malířů.
Jezdili za ním přední restaurátoři a historici umění.
Před vypuknutím první světové války a hlavně
v jejím průběhu se věnoval i volné tvorbě, především portrétům.
Ačkoli Eysert namaloval desítky obrazů, jeho
význam spočívá především v restaurátorském
umění (katedrála sv. Štěpána, kostel Všech svatých, farní kostely ve Stvolínkách a v Levíně). Eberhard Eysert zemřel po dlouhé a těžké nemoci
31. března 1920 a byl pochován na litoměřickém
hřbitově. Jeho smrtí rod Eysertů vymírá.
(hz)
V článku jsou použity citace a fota z publikace
Oldřicha Doskočila Eberhard Eysert, kterou si lze
zapůjčit v lovosické knihovně.
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Informace

ZŠ A. Baráka se v rámci distanční
výuky zapojila do různých projektů

Lovosické ženy jsou opět první v kraji

Po odehrané podzimní části ženského volejbalu jsou lovosické ženy opět
na první příčce v krajském přeboru. Ač oslabeny o dvě hráčky, které očekávají přírůstky do rodin, zvládly se udržet na předním místě tabulky. Děkujeme tímto hostujícím hráčkám z Mostu, které nám dopomohly k úspěchu.
Také tímto prosíme ženy, které by si chtěly zahrát, ať se nebojí a přijdou.
Po pandemii bude též pokračovat nábor dětí do volejbalového kroužku,
který vede paní Venclíčková, pokud máte zájem, kontaktujte ji na telefonu
721 683 092. Všechny holčičky od 10 let jsou vítány.
Helena Nedomová

Učitelé 1. stupně si pro žáky připravili online výuku na téma Halloween.

Rádi bychom touto cestou chtěli
moc poděkovat všem učitelům, žákům a rodičům za zvládání velmi
náročného období školního vzdělávání. Musíme říci, že většina žáků
distanční výuku s rodiči úspěšně
zdolává a komunikace se školou,
s třídním učitelem a ostatními učiteli
je velmi pěkná.
Škola se zapojila do různých projektů, které se zaměřují na žáky s
problémovým připojením při online
výuce. Škola získala pro výuku žáků
20 SIM karet od T-Mobile, dále zdarma obdržela jeden tablet a notebook od sponzora.

V 9. třídách v rámci předmětu Volby povolání žáci v distanční výuce
využívají aplikaci Salmondo, kterou
jsme zdarma získali ve spolupráci s
Ústeckým krajem. Aplikace žákům
napomáhá zvolit vhodnou střední
školu. Pro žáky i rodiče 9. tříd chystáme online prezentaci středních
škol Ústeckého kraje.
V neposlední řadě škola získala
zdarma v projektu Průša do škol 3D
tiskárnu. Ta ale čeká na žáky, až
všichni dorazí do školy. Doufáme, že
to bude co nejdříve, aby mohl nový
technický kroužek začít.
Daniela Deusová, ředitelka

Velké poděkování paní Evě Musilové
Mnoha lidem ze severních Čech s
různým stupněm zrakového postižení umožňuje sportovní vyžití, a to i
na výkonnostní úrovni, oddíl zrakově
postižených, který působí již více jak
45 let v Lovosicích. Náš oddíl kdysi
umožňoval vyžití v kuželkách, plavání, lehké atletice, goalballu i turistice. V současnosti je jeho hlavní činností simulovaná zvuková střelba
z pistole a pušky, sporadicky plavání,
atletika a turistika.
Tento oddíl také někdy před čtyřiceti lety přilákal do Lovosic paní Evu
(tehdy Malíkovou) z Terezína. Stala
se z ní brzy výborná hráčka kuželek a
díky tomuto sportu poznala i svého

nového životního druha Ludvu, takže
se časem stala občankou Lovosic a
paní Musilovou. Ač kuželkářské
družstvo zrakově postižených v první
dekádě nového století zaniklo (však
mnozí pamatujete zničenou kuželnu
u Labe po povodních 2002), Eva
zůstala platnou členkou našeho
oddílu, nyní již klubu, coby hospodářka a pomocnice při mnoha akcích
včetně několika republikových šampionátů. A je to neuvěřitelné - v říjnu
oslavila osmdesátiny. Evo, moc děkujeme a přejeme ještě hodně pohodových let.
Za Klub zrakově postižených sportovců
ASK Lovosice Vladimír Krajíček, předseda

Tajenka z listopadového vydání: Den studentstva

Mezinárodním dnem studentstva
byl na zasedání Mezinárodní studentské rady v Londýně v r. 1941
vyhlášen 17. listopad. Jde o jediný
mezinárodně významný den, který
má český původ.
Již od března 1939 se konaly nejrůznější protesty proti nacistické okupaci. Svou nespokojenost a odpor k
vládě německé říše dávali lidé najevo
různě ať již spontánními protesty
nebo organizovaně. Kladli věnce k
pomníkům neznámého vojína či Jana
Husa, ve velkém se účastnili národních poutí – třeba na Říp vystoupilo
60 tisíc lidí. Masivní národní manifestací se stalo také uložení ostatků
Karla Hynka Máchy do hrobu na
Vyšehradě. Oficiálních akcí se účastnily desítky až stovky tisíc lidí.
Situace eskalovala v symbolický den
výročí vzniku Československa 28.
října, kdy se v Praze roku 1939 konala
protinacistická demonstrace, jež byla
dlouho připravovaná odbojovými
organizacemi i ilegální komunistickou stranou. Do ulic přišlo manifes-
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Pohřeb Jana Opletala.
tovat svůj vzdor proti nacistům na
100 tisíc lidí. Demonstrace se konaly
ale i v dalších městech, kde široké
vrstvy obyvatelstva chtěly nějakým
způsobem tento den spontánně

Foto archiv

uctít. Záhy však došlo ke střetům s
nacistickou policí. Zastřelen byl dělník Václav Sedláček a těžce poraněno dalších 15 účastníků demonstrace.
Mezi nimi i student lékařské fakulty

Jan Opletal, který následkům zranění později podlehl. Pohřby obou
zavražděných se snažily nacistické
orgány úzkostlivě tajit, neboť se
právem obávaly možných manifestací. U Václava Sedláčka, který pocházel
z chudších dělnických poměrů a v Pra
-ze, kam se nedávno přestěhoval, neměl dostatečné zázemí, mnoho kamarádů či známých, se utajení okupantům povedlo.
Den pohřbu Jana Opletala 15. listopadu 1939 se stal za účasti tisíce
studentů impulsem k dalším protinacistickým demonstracím. Jako mstu
17. listopadu gestapo obsadilo studentské koleje, uzavřelo všechny
vysoké školy, zatklo přes dva tisíce
studentů. Zhruba třináct stovek jich
skončilo v koncentračním táboře
Sachsenhausen - Oranienburg u
Berlína, devět studentských vůdců
bylo okamžitě popraveno.
Tato historická fakta mějme vždy na
paměti přesto nebo právě proto, že
doba, kdy se udály, je již 81 let, tedy
mnohdy celý lidský život.
(rys)
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Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •

Na vaše přání přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu. Článek k tajence z listopadu najdete na straně 19.

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
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