LOVOSICKÝ
DNEŠEK

LEDEN 2021

Informační měsíčník města Lovosice • náklad 5 000 ks • do všech domácností ZDARMA • ročník 11 • číslo 1 • 5. leden 2021

SLOVO STAROSTY

Foto rys

Aktuality

Práce v hale Chemik
i kolem ní skončily

2|

Odpady

Odpadová problematika
očima vedení města

5|

Téma

Informace k rekreační
oblasti pod Lovošem

www.mestolovosice.cz

8|

Vážení spoluobčané,
jako každoročně se
setkáváme nad stránkami našeho měsíčníku v novém roce 2021.
Při zhodnocení roku
uplynulého se člověku
chce povzdechnout, ale jak praví
staré přísloví, co nemůžeš vyléčit,
musíš vydržet. Celý rok se vše
točí kolem jediného tématu –
Covidu. Pravda, dlouho již svět
nezažil pandemii, ale ani za dob
válek se nepřestávalo žít. Dnešní
svět a jeho mocní se snaží mnoha způsoby ovlivňovat naše
životy. A mám dojem, že spějeme i díky globalizaci a přemíry
technologií, k úpadku. Odtrhli
jsme se od přírody, jsme daleko
zranitelnější, ovlivňováni mnoha
protichůdnými názory (o jejichž
objektivnosti, neřku-li pravdivosti, si můžeme nechat jen zdát) a
daleko více spějeme k nesvobodě. Vyměňujeme těžce vydobytou svobodu národní i osobní za
domnělé
výhody
konzumu,
pohodlí a digitalizace.
Lidstvo již ušlo velký kus cesty,
ale čas od času musí překonávat
i milníky, aby se mohlo přerodit
do lepšího věku. Každý okamžik,
zážitek, úkol a děj by měl člověk
brát jako zkoušku a posun k vyšší
metě. Každý má svou vlastní a
pak je tu ta společná, kolektivní,
která posouvá celou lidskou
komunitu. Astrologové upozorňují na mimořádnou konjunkci
planet, jev, který byl pozorován
před 800 lety jako Hvězda Betlémská. Ale my nemůžeme věčně
čekat na spasitele, každý z nás se
musí přičinit tak, jak umí. Důležité je pozitivní myšlení a práce na
sobě samém, v rodině a komunitě.
Přeji nám všem do nového
roku, aby naším hlavním cílem
byly hodnoty, které jsou trvalé a
pravé, abychom dokázali rozeznat věci podstatné od podružných, abychom neztráceli čas a
sílu malichernostmi, ale naslouchali vždy tomu lepšímu v nás.
Úspěšný nový rok 2021.
Milan Dian

Rozhovor

Pavel Hrubeš,
zachránce varhan
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Aktuality

Práce na projektu v rámci revitalizace haly Chemik
byly úspěšně dokončeny
Po 7 měsících dokončila společnost Podlahy Zlín,
s.r.o. práce na rekonstrukci a rozšíření areálu Chemik. Celá akce byla zahájena předáním staveniště
dne 4. června 2020. I přes komplikace způsobené
epidemií COVID-19 se podařilo veškeré práce
dokončit včas, bez vad a nedodělků.
Projekt byl rozčleněn na 3 stavební fáze: osvětlení a akustický podhled v hale Chemik – SO 1, nafukovací halu se zázemím – SO 2 a nadstavbu VIP
salonku – SO 3, která bude sloužit nejen hráčům,
ale i trenérům, rozhodčím a delegátům.
Původní podhled byl léty používání zdeformován
a ohrožoval bezpečnost sportovců. Nyní byl nahrazen novým akustickým, mechanicky odolným
podhledem na bázi minerální vlny AOP-M, který je
v prostoru nad brankami nahrazen akustickým
obkladem na bázi dřeva. Nový podhled byl doplněn také o osvětlení, které nyní splňuje normy pro

televizní přenosy a sportovní haly. Optimální vnitřní prostředí zajistí 14 vnitřních klimatizačních kazetových jednotek.
Nafukovací přetlaková hala byla finančně nejvýhodnějším řešením pro navýšení kapacity sportovišť, které by mělo vést ke zlepšení organizace
tréninkových jednotek našich sportovců a aktivit
široké veřejnosti. Povrch v nafukovací hale a jeho
značení byl navržen tak, aby vyhovoval různým
sportům a bylo možné jeho nejširší využití.
Technologie v nafukovací hale i v hale Chemik je
převážně ovládána z tabletu, PC či telefonu. Dokončena je strojovna s připojením na horkovod
Tepelného hospodářství města Lovosice a přívod
elektřiny pro dmychadlo, které do nafukovací haly
vhání vzduch pomocí dvou ventilátorů. Objekt
strojovny nafukovací haly je obložen dřevem, aby
lépe zapadl do přírodního ladění areálu. Osázení

prostor proběhne na jaře ve spolupráci s OŽP.
Nadstavba VIP a sociální zařízení nafukovací haly
jsou sjednoceny stejnobarevnou fasádou.
Náklady na celý projekt činily necelých 26,5 mil.
Kč. Město Lovosice, jakožto vlastník areálu, přispělo ze svého rozpočtu 7 949 862 Kč. Zbývající část,
tedy 18 549 675 Kč, byla financována z dotace
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně z výzvy V5 sport (EIS V5-502020-53100076), kterou zajistila Asociace sportovních klubů
v Lovosicích. ,,Město ani TSML na dotaci bohužel
nedosáhlo, neboť nebyla určena pro města ani
provozovatele areálů,“ doplnil starosta Milan Dian.
Jsme rádi, že se podařilo vyslyšet podněty sportovců i veřejnosti, a doufáme, že se tímto projektem podaří udržet vzrůstající trend zájmu o sport
dětí a mládeže.
Hana Landová, tajemnice ASK Lovosice, foto rys

Nafukovací hala bez podlahy, vpravo již hotová.
Strojovna při a po výstavbě.
Uprostřed je připojení.

Hala Chemik při opravách, vpravo již hotová.
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Výstavba VIP prostor.

Nové šatny.
Nové VIP prostory.

leden 2021
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Město

Odpadová problematika očima vedení města

Město Lovosice se po léta snaží jít vstříc moderním trendům a jako téma velmi zásadní je zde problematika odpadového hospodářství.
Na dotazy občana pana Radomíra Starého odpověděl místostarosta města Vladimír Šuma (VŠ) a vedoucí odboru životního prostředí
Ing. Vojtěch Hamerník (VH).
Jak podporujete třídění odpadu?
VŠ: „Třídění odpadu podporujeme ve městě
především dostupnou vzdáleností 1100l kontejnerů na separované složky komunálního odpadu pro
občany. Dále potom postupným navyšováním
kapacity těchto kontejnerových stání tak, jak vyžaduje trend. V současnosti máme po městě rozmístěno cca 160 kontejnerů o objemu 1100 l na plast,
papír, sklo a kovy. V posledních dvou letech jsme
také úspěšně zahájili výstavbu polopodzemních
kontejnerů (objem 5 m3), které nabízejí další zvýšení objemové kapacity a komfortu bez zbytečného zabírání veřejného prostoru. Stavba polopodzemních kontejnerů s sebou většinou nese i vyšší
kulturu a hygienu při odkládání tříditelných složek
komunálního odpadu.
V současnosti máme po městě rozmístěno 19
polopodzemních stání, kde je možné odložit veškerý komunální odpad a současně vytříditelné
složky (papír, plast, sklo). Další 2 stání jsou vyprojektována. V částech města, kde je individuální
zástavba (rodinné domy, apod.), dochází k pytlovému sběru papíru a plastu, kdy jsou přidělovány
barevné pytle a 1x za 14 dní dochází ke svozu
„door to door“. Tento způsob je pro dotčené občany pohodlnější a zároveň dle našeho smluvního
odpadového partnera dochází tímto systémem
k lepší kvalitě vytříděných odpadů.“
VH: „Zdarma na žádost přiděluje město popelnice na bioodpad, který je v sezóně vyvážen cca 1x
za 14 dní na nedalekou kompostárnu. S ohledem
na rostoucí počet žádostí o přidělení popelnice na
bioodpad město v roce 2019 zakoupilo přes 400
kompostérů a zapůjčilo je občanům bezplatně na

dobu 5 let (podmínka obdržení dotace). Myšlenkou bylo zpracovat odpady ze zahrádek přímo na
zahrádkách a nezatěžovat tím systém nakládání
s odpadem ve městě. O kompostéry zpočátku
nebyl valný zájem, nicméně po první vlně rozdávání a výzvách v místním měsíčníku Lovosický dnešek se kompostéry rozdaly všechny.
Posledním důležitým článkem v systému nakládání s komunálním odpadem ve městě je sběrný
dvůr, kde mohou občané všechny odpady včetně nebezpečných po prokázání totožnosti ukládat zdarma.“
VŠ: „Samozřejmě ve městě funguje průběžná
osvěta formou letáků, akcí pro děti apod. Ve městě nemáme zavedeny motivační programy související se tříděním apod., jelikož s ohledem na velké
prolnutí sídlištní zástavby a zástavby individuální
se nám zatím žádný systém nejevil jako efektivní.
Naším mottem zůstává maximální informovanost
občanů o možnostech a povinnostech třídění a
zajištění co nejlepších podmínek pro každého, kdo
chce třídit.“
Novela odpadového zákona přinese zvýšení
poplatků za ukládání odpadů na skládkách. Jak
budete řešit vyšší finanční zátěž na váš rozpočet či na občany?
VH: „Od příštího roku začne po 20 letech platit
zcela nový zákon o odpadech (nikoli pouze novela), který přinese další povinnosti všem. Na plnění
všech novinek není možné se v krátké době zcela
připravit. Problematičnost mnohých ustanovení se
odrazila i na procesu schvalování nového zákona,
kdy Senát PČR vrátil sněmovní verzi a navrhl odlo-

Vybrané zásahy Městské policie
Lovosice od 16. 11. do 15. 12.

Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
19. 11. ve 13.10 hodin jsme prostřednictvím kamer městského dohlížecího systému zjistili ukládání odpadu mimo vyhrazená místa v ulici Zámecká. Odpad odkládala osoba z Libochovic.
Rušení nočního klidu
19. 11. ve 23.40 hodin jsme řešili rušení nočního klidu v jednom
z bytových domů v ulici Sady pionýrů.
Poškození střešního okna
27. 11. v 16.15 hodin jsme v ulici Sady pionýrů řešili úmyslné poškození
střešního okna u zaparkovaného vozidla.
Fyzické a verbální napadání
28. 11. v 16.15 hodin jsme řešili před halou ČD žst. Lovosice fyzické a
verbální napadání mezi osobami.
Spolupráce s Policií ČR
3., 4., 5. a 14. 12. jsme v rámci spolupráce s Policií ČR poskytovali záznam
z kamer městského dohlížecího systému.
Podezření z vloupání do garáží
3. 12. ve 12.20 hodin jsme v ulici Terezínská řešili podezření z vloupání do
garáží. Případ si převzala Policie ČR.
Krádež v supermarketu Billa
27. 11. v 18.50 hodin jsme řešili krádež zboží v supermarketu Billa. Osoby
z Rumburku a Bílinky se pokusily odcizit zboží v hodnotě 900 Kč.
Porušení nařízení v době nouzového stavu
30. 11. ve 3.20 hodin jsme v ulici Žižkova řešili u osoby z Horního Litvínova opakované porušování nařízení v rámci krizových opatření.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
7. 12. v 9.10 hodin jsme v ulici U Výtopny řešili neoprávněné založení
skládky.
Zadržení osoby podezřelé z krádeže jízdního kola
7. 12. v 13.25 hodin se nám podařilo v ulici Teplická, za spolupráce
s občany, zadržet osobu z Rumburku, podezřelou z krádeže jízdního kola.
Osobu si převzala Policie ČR.
Krádež pohonných hmot
13. 12. v 5.50 hodin jsme v ulici Žižkova prováděli úkony k podezření
z krádeže pohonných hmot ze zaparkovaného vozidla. Případ si převzala
Policie ČR.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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žit účinnost zákona o 1 rok, byl však přehlasován
v PSČR (konec listopadu 2020). V tuto chvíli je
tedy už jasné, že se mimo jiné zdraží likvidace
komunálních odpadů. V rozpočtu města Lovosice
to bude úhrnem další milion korun, který musíme
vynaložit na zachování současného systému odpadového hospodářství. Nově vzniklá finanční zátěž
se dá řešit úsporami v jiných složkách rozpočtu,
případně navýšením poplatku za odpady, ve hře
jsou i další varianty, které jsou předmětem jednání
vedení města při sestavování rozpočtu na rok
2021.“
Jak spolupracujete při řešení odpadové problematiky s dalšími aktéry (občané, sdružení,
firmy, sousední obce atd.)?
VŠ: „Při řešení odpadového hospodářství města
spolupracujeme především s naším odpadovým
partnerem, který pro nás zajišťuje vývoz komunálního odpadu i separovaných složek a provozuje
nám sběrný dvůr. Ve městě máme aktivovaný
systém zapojení se podnikatelů do systému nakládání s odpady ve městě, tzn., že na základě
smlouvy uzavřené s městem mohou podnikatelé
využívat nádoby na separované odpady ve městě.
Na přání a za úplatu potom příspěvková organizace Technické služby města Lovosice přistavuje
velkoobjemové vany na různé odpady, které potom odvážejí na skládku nebo na další třídění.
Většinu problematiky přesahující hranice našeho
katastru potom řešíme v rámci místního sdružení
obcí, které provozuje skládku komunálního odpadu včetně třídicí linky na stavební odpady a kompostárny.“

Farní charita rozdávala jídlo a ošacení

Před Vánoci se rovněž uskutečnila
akce před lovosickou farou. Lidem
bez domova rozdávala Farní charita
jídlo, oblečení a další věci. Do akce
se krom zaměstnanců charity zapojili
i dobrovolníci z řad lovosických
občanů, kterým ani tito lidé nejsou
lhostejní. Vzhledem k situaci se letos
nemohlo konat hromadné posezení
lidí bez domova, které se v těchto
dnech obyčejně pravidelně uskutečňuje. Všichni si tak popřáli venku
pod širým nebem a krom slov díků
zazněla i slova, aby se tito lidé konečně postavili na vlastní nohy a
snažili se zařídit si život plnohodnot-

ný a začlenili se do pracující společnosti. Celkem bylo obdarováno
kolem 20 osob. Osud mnoha z nich
je až tragický a o domov přišli ne
vlastním přičiněním, ale souhrou
okolností. Na druhou stranu ale není
málo ani těch, kteří si tuláctví zvolili
jako životní styl. Živoření na okraji
společnosti a mimo systém však
nemůže nikoho normálně smýšlejícího uspokojovat. Je třeba nenechat
se zlomit a čelit životu zpříma. Vždyť
všude se najdou instituce a lidé,
kteří nabídnou pomocnou ruku, ale
zásadní kroky jsou vždy a ve všem
na člověku samém.
(rys, foto rys)
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Farní charita

Tříkrálová sbírka v Lovosicích
a některých obcích ORP
Charita Česká republika i pro tento
rok 2021 pořádá další, letos již
21. ročník Tříkrálové sbírky, do které
se zapojuje i Farní charita Lovosice.
Pokud to situace a pandemie COVID
-19 dovolí, bude probíhat stejným
způsobem jako v předchozích letech. Po městech a vesnicích budou
chodit Tři králové v doprovodu vedoucího skupinky (osoba starší 15
let) s průkazem ke zplnomocnění k
pořádání sbírky a zapečetěnou kasičkou na místním úřadě. Budou
zvěstovat radostnou zvěst a žehnat
domovům s nápisem K+M+B 2021
(Christus mansionem benedicat /
Kristus požehnej tomuto domu).
Koledování Tříkrálové sbírky probíhá od 1. ledna 2021, letos nově do
24. 1. 2021. Kde a kdy můžete koledníky potkat nebo na vás zazvoní,
najdete na plakátu níže. Výtěžek ze

sbírky bude z části věnován handicapovanému dítěti na nákup kompenzační pomůcky, případně spolufinancování zdravotnické péče. V
současné době probíhá vybírání
dítěte, kterému by mohl být poskytnut příspěvek na péči nebo kompenzační pomůcku přes vzdělávací
zařízení v obcích, kde koledujeme.
Pokud víte, že se někdo ve vašem
okolí stará o handicapované dítě,
nebo přímo vy a jste z obcí, kde
FCHL koleduje, a příspěvek by vám
pomohl, obraťte se na koordinátora
sbírky Farní charity Lovosice.
V případě potřeby nebo bližších
informací kontaktujte koordinátora
Tříkrálové sbírky ve Farní charitě
Lovosice – Petr Urban, +420 777 077
768, petr.urban@fchlovosice.cz

Jak trávili předvánoční čas
ve farní charitě
Vzhledem k vládním opatřením
spojeným s pandemií COVID-19 neprobíhala vánoční posezení s klienty
tak jako v předchozích letech. Na
klienty našich služeb jsme ale nezapomněli a připravili jsme jim balíčky
hygienických potřeb pro ženy a
matky z Domu Panny Marie Pomocné, klientské rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a
pro osoby bez přístřeší. Ježíšek také

naděloval dětem z Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež Amicus. V
Domě Panny Marie Pomocné proběhla předštědrovečerní večeře (takové naše Vánoce) pouze v rámci
domu, bez hostů a za přísného dodržení hygienických opatření, ale i
tak byly krásné. Velmi děkujeme
všem dárcům, kteří nám pomohli s
Vánocemi pro klienty našich služeb.
Petr Urban, Farní charita Lovosice

Petr Urban, Farní charita Lovosice,
koordinátor Tříkrálové sbírky

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 5. února 2021
leden 2021
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Fotostrana

Obří jeřáb usazoval stanici pro dobíjení elektromobilů
V rámci budování přípojek pro dobíjecí stanice elektromobilů u olejny pomáhal s instalací řídicí jednotky obří jeřáb. Jde o jeden z největších jeřábů
značky Liebherr používaný v ČR. Vzdor jeho monumentálnosti (osmi nápravám a šestinásobnému vysouvacímu ramenu) je práce s ním velmi přesná a
díky řídicí kabině precizní. Od ranních hodin tak mohli kolemjdoucí obdivovat tento stroj, který připomínal monstrózního žlutého brouka, rozkročeného
na nohách do široka. Po sestavení samotného jeřábu se během dopoledne navážela patřičná zátěž (aby nedošlo k jeho převrácení – působením páky
ramene). Kvádry o hmotnosti 10 a 5 tun byly umístěny v zadní části jeřábu a jejich celková hmotnost byla 110 tun – což je patrné i na fotografiích. Po
sestavení byla přivezena elektrorozvodná jednotka a během necelé hodiny usazena. V současném místě ničemu opticky nevadí a po nárůstu vegetace
bude zcela nenápadná.
(rys, foto rys)
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Výročí

Víte, že je archiv v Lovosicích už 25 let?

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní
působnost je vymezena územím krajů Libereckého
a Ústeckého. Současná podoba SOA Litoměřice
jako organizační složky státu vznikla k 1. srpnu
2002 v souvislosti s reformou veřejné správy. Archiv tvoří centrála se třemi odděleními, z nichž
jedno má detašovaná pracoviště v Litoměřicích
(Kamýcká ul.) a v Mostě, pobočka v Děčíně a také
státní okresní archivy (SOkA) Česká Lípa, Děčín,
Chomutov, se sídlem v Kadani, Jablonec n. N.,
Liberec, Litoměřice, se sídlem v Lovosicích, Louny,
Most, Semily a Teplice. Stěžejním právním předpisem pro archiv je zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Historie archivu začíná v 50. letech. Z městských
archivů Bohušovice nad Ohří, Budyně nad Ohří,
Kravaře, Libochovice, Litoměřice, Roudnice nad
Labem, Štětí, Terezín, Třebenice a Úštěk vznikl
v roce 1954 Okresní archiv Litoměřice. V roce 1955
vznikly okresní archivy také v Lovosicích a Roudnici nad Labem. V roce 1960 byly archivy v Lovosicích a Roudnici včleněny do Okresního archivu
Litoměřice a fondy z Kravař předány do Okresního
archivu Česká Lípa. Okresní archiv Litoměřice byl
v letech 1960-1994 umístěn v prostorech bývalých
vězeňských cel na Malé pevnosti v Terezíně. Vysoká relativní vlhkost vzduchu v depozitářích způsobovala destrukci fyzického stavu archiválií. Proto
bývalý ONV Litoměřice rozhodl v roce 1975 o
přestěhování archivu. Teprve v roce 1986 se však
podařilo získat pro potřeby archivu vhodný objekt.
Jednalo se o budovy bývalého ředitelství Pozemních staveb v Lovosicích. Po složitých úředních
jednáních bylo v roce 1990 rozhodnuto o adaptaci
tamních objektů a přístavbě nového archivního
depozitáře. V roce 1995 byl archivní objekt v Lovosicích zpřístupněn veřejnosti. Největší zájem v
době přestěhování byl o studium dokumentů
potřebných k zabezpečení restitucí a soudních
rehabilitací a sledování státního občanství. Hlavním úkolem je však péče o spisovny (obecních
úřadů, okresního úřadu, okresních institucí a statistiky, materiály ze školství a zdravotnictví apod.).
Ředitelem archivu byl v té době PaedDr. Jaroslav
Moravec.
Státní okresní archiv v Litoměřicích se koncem
listopadu 1994 stěhoval z nevyhovujících prostor
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objektu v Malé pevnosti v Terezíně do nového
působiště v Lovosicích, Terezínská 909. Nové sídlo
vzniklo rekonstrukcí a přístavbou objektu bývalých
Pozemních staveb a bylo otevřeno 2. ledna 1995.
Pro označení archivu se v současnosti používá
název Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v
Lovosicích. Od 1. 8. 2002 došlo celostátně k organizačnímu začlenění státních okresních archivů k
územně příslušným státním oblastním archivům,
přičemž se staly jejich vnitřními organizačními
jednotkami.
V roce 2002 archiv postihla tisíciletá povodeň.
Povodňová vlna tehdy zasáhla nízko situované
prostory archivu (suterén administrativní budovy,
provizorní sklad), jež byly vzhledem k nedostatku
vhodných prostor používány nouzově pro uložení
sbírky novin a časopisů i méně významných archiválií. Vodou zasažené noviny a časopisy byly po
povodni odvezeny do depozitářů Muzea města
Ústí nad Labem a tam za přirozené teploty zvolna
usušeny a následně chemicky ošetřeny. Koncem
října 2002 byly odvezeny zpět do lovosického
archivu, v průběhu celého roku 2003 průběžně
tříděny a pořádány. Některé postižené archiválie
byly ošetřeny obdobně přímo v archivu v Lovosicích.
Po povodni bylo rozhodnuto přistavět novou
budovu a starou rekonstruovat, aby archiválie po
rekonstrukci byly už z dosahu „normální“ povodně. Projekt byl hotov měsíc po povodních. Tedy
poměrně rychle. Ale bylo potřeba sehnat peníze,
teprve potom mohly začít v roce 2003 stavební
práce. Hlavní budova (A) prošla rozsáhlou adaptací. Zůstala dvě původní podlaží. Ta byla vyztužena
a na nich byla postavena lehká kovová konstrukce
pro další dvě podlaží. Byla vybudována knihovna
pro oddělení novin a oddělení časopisů, protože
suterén nebylo možné využít. V budově B byla
zvednuta podlaha v přízemí o 50 cm a vnější plášť
budovy byl zateplen. Na místě zbourané vietnamské ubytovny byla vybudována nová archivní hala.
Aby stavba splňovala bezpečnostní předpisy, musely být vybudovány tři únikové východy a dvě
lávky. Do lovosického archivu bylo investováno
přes 32 miliónů.
Archiv získal ocenění „Stavba roku 2006 Ústeckého kraje“. Na budově archivu se od povodní v roce
2002 pracovalo 2,5 roku. Práce byly ukončeny
v dubnu roku 2006. Stavbu projektoval architekt
Ing. Vladimír Novák z projekční kanceláře AGN.

Architekt Novák neměl jednoduchý úkol. Pracoval
za provozu, byl omezen prostorem, penězi, nutností zachovat původní architektonicky rozdílné
budovy a byl nucen skloubit je s nově přistavěnou
halou v jeden estetický celek. Podobná stavba
není nikde v republice. A snad právě proto je archiv pýchou Lovosic.
Archivní fondy a sbírky - Státní oblastní archiv
Litoměřice se sídlem v Lovosicích má roku 2020 ve
své péči přes 1950 archivních souborů o celkovém
rozsahu zhruba 4700 běžných metrů. Nejstarší
v originále dochovanou archiválií je privilegium
města Litoměřic, vydané králem Václavem II. roku
1300. Těžiště archivních dokumentů uložených v
archivu však leží v období daleko mladším, zhruba
od roku 1850 do současnosti. Jedná se zejména o
archiválie vzniklé z činnosti státní správy, samosprávy, justice, školských zařízení, družstev, kulturních institucí, církví, spolků, společenských organizací a dalších organizací rozmanitého původu a
zaměření. Bohatě je v archivu zastoupen i sbírkový
a dokumentační materiál. Kromě archivních fondů
disponuje archiv poměrně rozsáhlou knihovnou,
čítající k roku 2020 přibližně 17000 evidovaných
svazků; jedná se o specializovanou archivní knihovnu, která se zaměřuje především na regionální
literaturu, dále literaturu z oboru historie, archivnictví a pomocných věd historických. Mimoto tuto
základní řadu spravuje archivní knihovna oddělení
lokálního periodického tisku, ve kterém je i Lovosický dnešek.
V současnosti je ředitelkou archivu v Lovosicích
PhDr. Ilona Kotyzová. Archiv má ještě 5 dalších
zaměstnanců. Bohužel od pondělí 26. 10. se na
dobu neurčitou kvůli koronaviru uzavírají badatelny na všech pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích. V případě potřeby můžete
pracovníky archivu požádat o informaci emailem,
mám zkušenost, že vždy brzy odpoví. Mnohé
materiály v archivu chybí, něco bylo zlikvidováno
v době, kdy Lovosice patřily do Velkoněmecké
říše, něco po únorovém převratu a něco se z důvodu „nevhodnosti“ nearchivovalo vůbec. Ale
přesto lze v archivu najít mnohé zajímavé informace. Loni tam bádal o životě dědečka - fotografa
Jaroslava syn fotografa Antonína Kratochvíla Michael (také fotograf). Výsledky jeho pátrání uvidíme ve filmu Andrey Sedláčkové Můj otec Antonín
Kratochvíl. Každý si v archivu určitě najde mnohé
potřebné informace.
(hz, foto tuc)
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• • • Rekreační oblast pod Lovošem • • •

V poslední době na město došlo několik reakcí a dotazů na oblast v horní části ul. Lovošská. Jedná se hlavně o dopravní infrastrukturu včetně
údržby cest. Dalším problémem je odvodnění celé oblasti.
V první řadě je potřeba si uvědomit, že tato oblast je dle územního plánu - ochranná a izolační zeleň
(rok 2012) určena jako oblast RI, to znamená jako oblast rodinné rekreace. - plochy nezbytné dopravní a technické infrastruktury
Plocha rekreace má daná pravidla pro přípustné využití, ale také pravidla
využití nepřípustného:
Nepřípustné využití
- skupinové (řadové) garáže, hromadné garáže (parkovací domy) a podzemní
RI – Plocha rekreace – rodinná rekreace
hromadné garáže jako samostatné stavby
- stavby pro trvalé bydlení
Přípustné využití
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě
- plochy veřejných prostranství
podmíněně přípustným využitím
- ostatní doplňující stavby a zařízení přímo související s rodinnou rekreací - všechny činnosti, zařízení a stavby, jejichž negativní účinky na životní projako zahradní domky pro uschování nářadí, přístřešky, altány
středí překračují limity stanovené příslušnými právními předpisy nad přípust- dětská hřiště
nou míru
- zeleň přírodního charakteru (mimo PUPFL)

Během posledních 10 let došlo k výrazné proměně území, která bohužel
dané podmínky pro zájmové území tak úplně nerespektuje.
Celé území je nyní zastavováno „rekreačními“ objekty s charakterem trvalého bydlení, ale bez uceleného konceptu daného odborníkem – urbanistou,
protože daná lokalita k tomu nebyla určena. V současné době se zde pohybuje mnohem více obyvatel a tím i automobilové dopravy, na kterou současné zpevněné komunikace nejsou dimenzovány. V současné době po cestách
jezdí i těžká stavební technika a nákladní auta vozící stavební materiál.
Pouhým zaasfaltováním nelze garantovat přiměřenou životnost stavby (u
komunikací min. 15 let), nemluvě o následné rychlejší degradaci již stávající
komunikace ve spodní části ulice. Proto nelze tento problém již řešit nekoncepčně bez návaznosti na všechny faktory a také technické předpisy a normy, které jsou potřeba zohlednit. Protože pokud by došlo pouze k zaasfaltování komunikace bez řešení odvodnění, dojde k urychlení odtoku povrchových vod s významným vlivem na nemovitosti ve spodní části ulice Lovošská

a navazující plochy, včetně trati a komunikace podél Labe.
Město Lovosice zadalo v roce 2017 „Studii protipovodňových opatření v
ulici Lovošská, Lovosice“. Cílem studie bylo vyhodnotit všechny relevantní
podklady a navrhnout technické řešení protipovodňového opatření, včetně
orientačního propočtu nákladů na případnou realizaci. Problematika odvedení dešťových vod se týká území o velikosti zhruba 19,5 ha. Předmětné
území je nyní zastavěno zahradními domky a chatkami typickými pro zahrádkářské kolonie, ale nově z nemalé části také podstatně většími stavbami
pro rodinnou rekreaci a rodinnými domy. Kolem posledně uvedených staveb
jsou častým jevem poměrně rozsáhlé zpevněné plochy, které urychlují odtok
dešťových vod. Napojení nemovitostí na komunikace ne vždy splňují požadavky Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, uvedené v § 12 Podmínky pro připojování sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím. Stavební uspořádání musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu znečištění.

Prodej palivového dřeva

Technické služby města Lovosice
vyhlašují výběrové řízení na pracovní místa
v oblasti péče o zeleň.

- Palivové dřevo je možné zakoupit do vyčerpání zásob v areálu Technických služeb města Lovosice (vedle sběrného dvora). Cena – 350,- Kč/m3
- Množství dřeva, o které má kupující zájem, je nejprve potřeba uhradit na
pokladně Technických služeb města Lovosice, adresa U Stadionu 1022,
Lovosice, pí Broulová. Oproti dokladu o zaplacení bude dřevo vydáno v
areálu TSML – kontakt mistr p. Haluška 603 891 636.
- V případě využití dopravy technických služeb se účtuje 25 Kč/km.
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Pro zaslání životopisu a rovněž pro získání dalších informací
použijte e-mail reditel@tslovosice.cz.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Téma

Ze studie vyplývá, že během historicky nekontrolované zástavby byly přerušeny nebo dokonce zcela eliminovány původní odtokové trasy, které rozváděly tyto vody na celé území. Páteřní komunikací zájmového území je Lovošská ulice. Tato místní komunikace v dolní části navazuje na Ústeckou ulici. V
horním konci přechází ulice plynule v nezpevněnou polní cestu. Na Lovošskou ulici oboustranně vějířovitě navazují další místní či účelové komunikace,
které mají nedostatečně nebo vůbec řešené odvody dešťových vod. Kromě
jedné mají všechny ostatní buď celé, nebo jen svou částí podélný sklon ve
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směru k Lovošské ulici a tím umocňují její funkci jakéhosi odvodňovacího
koryta, které nyní funguje jako hlavní odtokový povrchový profil při deštích,
který svádí vodu na její vyústění do ul. Ústecké.
Propočet nákladů na zaasfaltování části komunikace ul. Lovošská bez návazných opatření je odhadnut na 6,16 milionu korun. Finanční odhad pro
komplexní řešení celé oblasti je cca 31,64 milion korun.
Na doložených snímcích je vidět, jak dramaticky se celé území změnilo během posledních let.
Ing. Lucie Dvořáková, vedoucí odboru majetku a investic
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Inzerce

ACZ rozdávají pastelky již 6 let

Je to šestý rok, co zástupci
společnosti Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. navštívili v rámci akce „Pastelky dětem“ mateřské školy v Lovosicích, Sulejovicích, Vchynicích,
Siřejovicích, Radovesicích, Libochovicích, Podsedicích a Malých
Žernosekách. Stejně jako každý
rok byly děti obdarovány pastelkami, které mají za cíl podpořit grafomotorický rozvoj u malých dětí pomocí kresby. Vzhledem k onemocnění COVID-19
bohužel letos nebylo možné se
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napřímo kontaktovat s dětmi a
pracovníky školky. Ani vzhledem k této situaci však nepřišly
děti o tento drobný dárek a vše
jim bylo předáno s minimálním
kontaktem prostřednictvím personálu mateřských školek.
Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem mateřským
školkám, které s námi každoročně spolupracují, a hlavně všem
dětem, které nám malují krásné
obrázky a my si můžeme díky
nim rozveselit prostory naší
společnosti.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Inzerce

leden 2021
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Organizace

• • • Myslivost na rozcestí • • •

Je skutečností, že se myslivecká obec potýká s celou řadou problémů, a to nejen v Čechách, ale v celé Evropě. Myslivosti se věnuji více jak padesát
let a stále se snažím zachovat optimistický pohled na celou problematiku. Je to však čím dál těžší.

Pro každou činnost, tedy pro ochranu přírody,
lov zvěře, výkon práva myslivosti a vše další, je
stěžejní legislativní rámec. Všichni, kteří se pohybujeme kolem myslivosti, jsme s oprávněnou
obavou sledovali několikaleté snahy ekoaktivistů
a těch dalších, kteří se za nimi skrývají a řeší svoje
zájmy, jak se snaží otevřít zákon o myslivosti. To
se jim podařilo přílepkem k novele zákona o lesích, kdy zneužili kůrovcovou kalamitu. Stalo se a
přílepek, který je na hranici ústavnosti, platí.
Vzbuzuje řadu otázek, nahrává některým skupinám a každopádně zhoršuje situaci myslivců.
Myslivecká veřejnost byla ujištěna, že nic není
ztraceno, neboť ministerstvo zemědělství předloží
vlastní návrh novely zákona o myslivosti, který
kritizovaný přílepek nahradí. Nevím, zda parlament stihne takzvanou ministerskou novelu zákona o myslivosti projednat, ale pokud nedozná
dalších zhoršení, zdá se, že tato novela je stejně
dobrá, nebo špatná, jako přílepek. Pokud bych si
mohl vybrat, budu na rozpacích. Přitom myslivost
se dá, a již se tak děje, regulovat cestou vyhlášek
ministerstva zemědělství a zdá se, že v tomto
ohledu mělo ministerstvo v poslední době šťastnou ruku.
Nepřestávám se divit, jak návrhy měnící zákon o
myslivosti, pokud zůstanou v platnosti, nebo projdou, zvyšují zátěž našeho státního rozpočtu.
Přitom se stačí zeptat, komu to poslouží, kdo
bude mít z nové právní úpravy prospěch. Bohužel
příroda, životní prostředí ani zvěř to není, právě
naopak. I to téměř všichni naši zákonodárci vědí.
Dovolte mi pár slov o dalších palčivých problémech, které myslivci řeší nebo v brzké době řešit
budou: Blíží se k nám africký mor prasat. Šíří se
nejen v Německu, Polsku (3455 pozitivních případů v letošním roce), ale také na Slovensku a v
Maďarsku. Bohužel jde o frontální šíření, s hlavním přenosem v rámci populace divokých prasat.
Jestliže jsme v roce 2019 ulovili v České republice
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cca 240.000 divočáků, snad si ani nedovedeme
představit, jak velký problém je před námi, a nebude ho řešit nikdo jiný než myslivci spolu se
státní veterinární správou. Díky pověřeným obcím
Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem jsou
naše myslivecké spolky vybaveny desinfekčními
prostředky, rukavicemi a speciálními pytli na odstraňování uhynulých divočáků.
Vlci se pomalu vracejí do naší krajiny, ekologičtí
aktivisté tleskají, útoky vlků na Jablunkovsku (jde
o úpatí Slezských Beskyd), kde za 6 měsíců letošního roku zaútočili vlci 45krát a zabili více jak 150
hospodářských zvířat, však ukazují, proč naši
předci tohoto silného a inteligentního predátora
pronásledovali. U nás požívá stoprocentní ochrany, zamysleme se, zda je to v pořádku. Je pravdou, že úředníci v Bruselu nám radí, tak by někoho mohlo napadnout, že se není čeho bát, ale
praxe ukazuje, že opak je pravdou. Rozhodnutí
EK, tedy Evropské komise, v řadě případů lze jen
těžko chápat zdravým rozumem.
Příkladem je návrh EK na zákaz olova, tedy používání olova ve střelách, olověných brocích, olůvkách u rybářů a podobně. Zdůvodnění není doloženo vědeckými důkazy a fakty. Je zdůvodnitelné
pouze na mokřadech. V jiných případech je až
nesmyslné a jde proti zájmům zvěře i přírody.
Náhradu za olovo nemáme, tedy pokud nebudeme uvažovat o násobně dražších materiálech,
které ve své většině jsou mnohdy toxičtější než
poměrně stabilní olovo, navíc svou malou ranivostí neusmrcují zvěř okamžitě, ale až za několik
hodin.
Tak bych mohl pokračovat. Je toho opravdu
mnoho. Někdy mám pocit, že se svět zbláznil. To,
co vychází z našich zákonodárných sborů, je stále
složitější a úplně se vytrácí selský rozum. Ten, jak
známo, nevzniká na vědeckých pracovištích, nemluví anglicky, ale vychází z mnohaletých, praxí
ověřených zkušeností. Nelze zde detailně rozebrat

návrhy ekoaktivistů, ale je až úsměvné, jak za
každým z nich vystrkují růžky peníze. Peníze, které
zaplatíme všichni. Smekám klobouk před jejich PR
a schopností prosadit svoje zájmy, děje se tak
nejen u nás, ale i na půdě parlamentu EU. Daří se
jim i proto, že každý rozumný člověk vidí, že je
třeba přírodě pomoci.
Nejsem pesimistou, v horizontu století se věci
napraví, asi musíme projít tím, co si zasloužíme.
V závěru se chci zmínit o současném zimním období, které, pokud jde o zvěř, také ovlivňuje COVID-19. Lidé mají více času, jsou více v přírodě, to
by jistě nebylo ke škodě, pokud by se drželi cest a
nepouštěli pejsky na volno. Pokud napadne sníh,
bude pro silně zneklidňovanou zvěř ještě hůře. Na
sněhové pokrývce milovaný pejsek, kterého venčí
páníček v lese, vyrazí za srnkou nebo jiným kusem
zvěře, řádně ji prožene a, jak slýchám od majitelů
pejsků, on nic nechytil. To je většinou pravda.
Bohužel v mrazivém období zvěř po takovémto
proběhnutí často ulehne do sněhu a výsledkem je
zápal plic a úhyn. Přes mírné zimy každý rok kolem Milešovky zaznamenáváme řadu takovýchto
případů. Tito lidé to nemyslí zle, ale zajeďte se
podívat každý den, nemluvě o sobotě nebo neděli, k lesu a uvidíte parkoviště plné jako u supermarketu. Doporučuji si vyzkoušet upozornit majitele pejska velmi slušně: Prosím, mohl byste si
pejska uvázat, tady jste v lese a to je domov zvěře
a zvířat. Ne všichni majitelé psů je venčí na volno,
ne všichni se chovají arogantně a těm slušným,
kteří dodržují zákon, ano zákon, který říká, že na
lesních cestách musí být pes uvázán na vodítku,
moc děkuji.
Současnost myslivosti příliš nepřeje, přitom myslivci od středověku byli a stále jsou první ochránci
přírody a zvěře. Mou víru ve vítězství rozumu
posiluje převaha slušných lidí, jen bych nám všem
přál, aby se více zajímali o řízení věcí veřejných.
JUDr. František Hamerle, foto rys

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Akce
Výstava Geologický vývoj Českého středohoří
je do konce března k vidění v infocentru

V Informačním centru Lovosice si
zájemci mohou prohlédnout výstavu
Lenky Dimitrovové. Ta po léta sbírá
nerosty, fosilie a další geologické
artefakty a s neutuchajícím zájmem
o tento zajímavý obor připravila i
tuto výstavu. Tentokrát je věnována
výlučně nálezům Českého středohoří

Před Vánocemi probíhaly ve městě koncerty
„pod okny“

a popisuje vývoj tohoto specifického
a unikátního území od prehistorických dob. Krom zkamenělých odkazů minulosti si mohou návštěvníci
prohlédnout řezy a leštěné kameny i
nálezy zcela miniaturní. Výstava
potrvá do konce března 2021.
(rys, foto rys)

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.

Vzhledem k mimořádným nařízením letos nemohly mimo jiné proběhnout ani tradiční vánoční trhy,
které mají velkou návštěvnost, ani
hudební akce, například koncerty
lovosických sborů či pravidelné
Česko zpívá koledy. Centrum kultury Lovoš a město Lovosice se
proto rozhodlo tuto absenci trochu zmírnit a potěšit občany alespoň malým hudebním překvapením. Po dvakrát v době adventních
nedělí a na Štědrý den dopoledne
zahrál Podřipský žesťový kvintet
pod vedením Mgr. Pavla Šorka a
LOVO žestě pod vedením Ing.

Zdenka Honců na vytipovaných
místech ve městě přímo pod okny.
Lidé si tak mohli poslechnout kvalitní živou hudbu, která přišla přímo k nim. Akce měly úspěch a
zvuky koled přes absenci sněhu
spolu s potleskem z balkónů a
oken dotvořily až nostalgickou
atmosféru. Tóny se nesly tichým
večerem a daly připomenout blížící
se nejkrásnější svátky v roce. Jejich
lyrika je umocněna nemožností
pořádat akce a nabádá k rozmýšlení, hloubání, odklonu od komerce
a návratu k duchovní podstatě
těchto svátků.
(rys, foto rys)

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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Školy

• • • V ZUŠce se stále hraje • • •
Stojíme na prahu nového roku a doba je stále
komplikovaná nejrůznějšími opatřeními a klade na
nás všechny zvýšené nároky. Rovněž ve školách
s uměleckým zaměřením se s tímto musíme vypořádat. Podzimní výuka probíhala převážně distančním způsobem, ale všichni byli moc rádi, když
jsme se opět mohli vrátit, i když v omezené míře,
k prezenční výuce. A nezaháleli jsme.
Paní učitelky z výtvarného oboru natáčely různé
videonávody k zadávaným úkolům, žáci svědomitě
pracovali a užili si radost při podzimním tvoření
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(viz ukázky). Účastníci školní soutěže O nejoriginálnější roušku byli odměněni malým dárkem.
Nejvíce chyběl osobní kontakt asi našim dramaťákům. Nejprve natáčeli své sólové etudy na
téma Příběh Človíčka na krátká videa, z nichž některá jsou k vidění na YouTube kanále ZUŠ, a pak
se začali společně setkávat na videozkouškách,
aby připravovali nová představení.
Hudebníci pracovali převážně individuálně. Ale
přesto se podařily společné projekty: Sbor Lentilky
pod vedením Julie Nepustilové natočil píseň

O. Brzobohatého Život, Enkláva připravuje ve školním studiu nové písně a žáci napříč obory točili
videa pro tradiční Vánoční koncert, tentokrát netradičně „z obýváku do obýváku“. Odkazy na naše
online vystoupení najdete na webu nebo facebooku školy. Sledovat nás můžete také přímo na
YouTube kanále ZUŠ Lovosice.
Všichni se těšíme na osobní setkávání s vámi a
pořádání vystoupení pro naše příznivce. Přejeme
všem pevné zdraví a dobře naladěný právě začínající rok 2021!
Mgr., Bc. Petra Dolejší, ředitelka ZUŠ

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Školy

Na gymnáziu uspořádali online Listopadové fórum
V pátek 27. listopadu se na gymnáziu uskutečnilo online Listopadové fórum, jehož téma znělo: „Hledání cesty k demokratickému Bělorusku“.
Součástí projektu, který se zrealizoval prostřednictvím Microsoft Teams, byla nejen prezentace, ale také diskuze s politologem.

Akce byla odstartována kolem desáté působivou písní Modlitba pro Martu. Poté následovala
úvodní slova hlavní koordinátorky projektu, paní
učitelky Dany Nosovské, která nás vřele přivítala
a objasnila důvody vzniku projektu. Fórum je
vnímáno jako reflexe na listopadové události,
jejichž třicetileté výročí jsme oslavili v loňském
roce. Od nynějška se na naší škole bude každoročně konat podobné setkání studentů a kantorů
a věnovat se budeme rozličným tématům, které
se sebou navzájem zdánlivě nemusí souviset, ale
přesto mají mnoho společného.
Po zahajovacím proslovu se slova ujaly studentky septimy a 3.A, které si připravily prezentaci.
Tato prezentace nás seznámila s vývojem běloruské politiky za posledních třicet let. Děvčata
zmínila předně referendum 1991 a volby z roku
1994, díky jejichž výsledku přišel k moci Alexandr
Lukašenko, který si své prezidentské křeslo drží
dodnes.
Z historie jsme se tak volně přesunuli k aktuální
situaci, tedy k novým prezidentským volbám
2020. Ty měly být podle všeho zmanipulované,
což se stalo příčinou masových demonstrací a
protestů. Všechen odpor byl a je násilně potlačován, což nám doložila studentka Kája výpověďmi
svědků – lidí, kteří jen nedopatřením přišli do
styku s ozbrojenými složkami. Nikoho nezajímalo, že oni se nebouří, že jen procházeli okolo, třeba na nákup nebo venčit psa, policie je zpacifikovala stejně krutě jako demonstranty, kteří přišli
vyjádřit svůj názor.
Celou prezentaci doplňovaly výstižné obrázky
od dvou nadaných výtvarnic a příběh fiktivní
běloruské rodiny, který nám přiblížil pocity a

životní úroveň běžných občanů.
Poslední etapa projektu se věnovala reakcím
v médiích. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem
funguje informování a že v Bělorusku je de facto
většina tisku cenzurována a psána ve prospěch
Lukašenka, který jej ovládá. Svobodných deníků
je velmi málo.
Po skončení prezentace se slova ujal host, politolog Martin Schmiedl. Dostal prostor k vlastnímu vyjádření a doplnil několik dalších poznatků k

tématu. Následně měli studenti možnost prostřednictvím chatu klást otázky. Na všechny pan
Schmiedl ochotně reagoval. Mnohdy svými odpověďmi otevřel bránu do další problematiky. Na
závěr akce bylo na zúčastněné apelováno, aby si
vážili svobody a aby byli obezřetní v přístupu k
informacím. Jak potvrdilo několik mých spolužáků, projekt se neminul účinkem a dané téma
zapůsobilo. Pevně věřím, že i nadcházející ročníky
sklidí úspěch.
Karolína Schejbalová

Na mezinárodní soutěži získal 1. místo žák ZŠ Sady pionýrů

Do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila kancelář Svobodného státu Sasko v Praze, se přihlásily kromě škol německých i školy z Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje.
Zadáno bylo téma ,,Evropa v zimě“. Z Lovosic se přihlásila ZŠ Sady pionýrů se dvěma
obrázky, které byly ve školním kole vyhodnoceny jako nejlepší - 9. ročník: Nikola Štoková - obrázek vánoční Prahy (paní uč. Vondrová) a 8. ročník: Matěj Pošva - obrázek
Pravčické brány (paní uč. Benešová). O vítězném obrázku soutěže bylo rozhodnuto hlasováním v oddělení Evropy Saského státního ministerstva spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost. Absolutním vítězem s největším počtem hlasů se stal Matěj Pošva
z 8.C, který získal věcný dar od školy a jehož obrázek bude použit jako novoroční přání
kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze.
(rys, foto Pavla Pošvová)
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Rozhovor

Pavel Hrubeš, zachránce varhan (nejen lovosických)
Zájem o varhany a duchovní hudbu provázel Pavla Hrubeše od dětství. Nebylo divu, vždyť tento zájem spojoval několik generací rodiny
jak z otcovy, tak matčiny strany. Ať šlo o pravidelné zkoušky pěveckého sboru v bytě rodičů a prarodičů, nedělní bohoslužby, návštěvy sborů
a muzicírování v jiných městech či časté cesty za opravami varhanních nástrojů a harmonií.
dvacítku nejhranějších a nejúspěšnějších skladatelů za dvacet let.
Po sametové revoluci, kdy jsem přestal být limitován pro politické postoje a rodinný původ, jsem
měl možnost napsat hudbu k velkému množství
různých pohádek (Král, který rád hrál, Vápenička,
Pohádka o věrnosti, Tajemství ďáblova chřtánu, Tři
dary lásky, Student Vilém, Neklejte princi, O sochaři Pygmalionovi, Sůva z nudlí aj.), několika
filmům (Waterloo po česku, Tuláci, O vodníku
Jakoubkovi, Sáblíková aj.) a různým seriálům (Hry
bez hranic, Rexeso, Videostop, FKU pátrá, Z rodu
Přemyslovců, Jagellonců, Objektiv aj.). Těžištěm
práce se stala tvorba hudby k četným dokumentům a krátkometrážním filmům. Tato činnost mě
vždy zajímala a velmi bavila, více než tvorba celovečerních filmů nebo pohádek. Asi jsem neměl
štěstí na režiséry a scénáristy. Režiséři dokumentů
jsou trošku jiná kategorie, jsou více samostatní,
nejsou tolik komerčně ovlivnění, nezatěžují je
filmové hvězdy svými nesmyslnými požadavky,
zkrátka, více mi sedli. Sám osobně nemám rád
svět lidí, kteří si na něco hrají, svět pozlátka a
hvězdiček, svět přehnaně velkého umění. Dávám
přednost lidem skromným, čestným, rovným, ale
úspěšným.

A nebylo divu, že tento trvalý zájem vzbudil pozornost nejprve občanů, pak úřadů a nakonec
po válce vyústil v cílené pronásledování komunistickou stranou a státní bezpečností. Oba dědové
byli živnostníci a tím pádem nepřátelé dělnické
třídy a lidově demokratického zřízení. Otec se
navíc zapojil do studentské protistátní činnosti,
za kterou byl odměněn několikaletým pobytem
v jáchymovském lágru. Proto cesta Pavla Hrubeše
k jeho skvělé dráze hudebníka a skladatele byla
opravdu složitá. Začátek jeho životní dráhy je spjat
s Lovosicemi a i v současnosti se do nich rád vrací.
V poslední době ho zaujala záchrana lovosických
varhan v kostele svatého Václava. Požádala jsem
PhDr. Hrubeše o rozhovor.
Pane Hrubeši, představte se prosím našim
čtenářům.
Narodil jsem se 29. 3. 1957 v porodnici v Ústí nad
Labem, v rodině chemika Pavla Hrubeše a advokátní úřednice Miroslavy Hrubešové. Rodina bydlela v té době v Lovosicích, v Terezínské, později
Okružní ulici 885. V době narození jsem měl sestru
Noemi, později ještě mladšího bratra Jana a sestru
Miriam. Dnes z mých sourozenců je naživu pouze
nejmladší sestra Miriam (roč. 1965). V roce 1963
jsme se přestěhovali do Kralup nad Vltavou, kde
jsem zahájil školní docházku. Ve škole jsem až do
deváté třídy patřil k nejlepším žákům, každý ročník
jsem ukončil s vyznamenáním. Co se týče mimoškolní aktivity, docházel jsem do LŠU, kde jsem se
učil hrát na klavír a později na klarinet. Zúčastnil
jsem se několika ročníků matematické a chemické
olympiády. V matematické jsem se dopracoval až
do krajského kola a v chemické dokonce do celostátního.
Od 10 let se u mě začala projevovat touha po
vytváření vlastní hudby, zprvu jsem začal improvizovat na klavír a později skládat vlastní melodie.
V roce 1970 jsem se přihlásil do celostátní soutěže
skladatelských talentů, komise mě vybrala a nakonec jsem soutěž vyhrál. Tyto úspěchy ale vůbec
neovlivnily můj studijní vývoj, protože po zdolání
několika přijímacích pohovorů jsem z politických
důvodů nebyl nikde přijat. Na přímluvu matčiny
kolegyně ze Sokola, která působila na Dvořákově
gymnáziu, jsem byl konečně ke studiu přijat. Po
maturitě jsem ale nedostal politické doporučení k
vysokoškolskému studiu. Můj známý muzikant,
náhodou okresní inspektor kultury, mi pomohl
získat místo učitele hudební výchovy na ZDŠ Dolní
Beřkovice. Na doporučení školy jsem posléze vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze. Po absolvování školy jsem vystřídal několik povolání, např. pracoval jako hudební dramaturg Československého rozhlasu, převážně ale
působil jako umělec ve svobodném povolání. Díky
konkurzu jsem se v roce 1987, v době uvolnění za
vlády Gorbačova, dostal do hudební redakce Československé televize v Praze, kde jsem začal vykonávat funkci hudebního režiséra a režiséra ozvučení. V roce 1979 jsem se oženil s Blankou Ulmovou.
Později se nám narodily dvě dcery, Tereza (1982) a
Markéta (1985). Obě vystudovaly vysoké školy,
Tereza je odbornice v oboru fyzioterapie a Markéta vzdělává vysokoškoláky a pracovníky firem
anglickým jazykem. Obě jsou vdané a mají děti.
Studoval jste na Univerzitě Karlově a na Konzervatoři Jaroslava Ježka?
Na Univerzitě Karlově mi bylo umožněno studovat až na základě dvouletého pedagogického
působení v ZDŠ Dolní Beřkovice, kdy jsem dostal
doporučení od stranických a státních orgánů,
protože v té době byl kritický nedostatek učitelů.
Na UK jsem vystudoval učitelství hudební výchovy
a poté jsem vzdělání doplnil hudební estetikou a
hudební vědou na Filosofické fakultě UK, kde jsem
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z uvedených oborů složil rigorózní zkoušky a získal titul PhDr. Později jsem se přihlásil ke studiu na
Lidové konzervatoři v Praze, kam jsem začal docházet do oboru skladba a dirigování. Statut školy
se postupně změnil a byla uznána ministerstvem
jako Konzervatoř Jaroslava Ježka. Zde jsem studoval skladbu a dirigování u prof. Vadima Petrova, V.
Neumanna, V. Clara a Harryho Macourka. V tomto
studiu jsem pokračoval i po sametové revoluci a
zakončil jej v roce 1996.
Jak jste se dostal k filmové hudbě (uveďte
prosím i názvy nejúspěšnějších filmů)?
Politická situace se díky sovětskému vůdci Gorbačovovi uvolňovala. Díky snaze o přestavbu socialistické společnosti, kdy vedoucí činitelé tvrdili, že
je u nás demokracie a že všichni mají možnost se
uplatnit, nebyl ani problém se úspěšně prosadit a
díky konkurzu se dostat do hudební redakce Československé televize v Praze, kde jsem začal vykonávat funkci hudebního režiséra a režiséra ozvučení. Tento krok se stal pro moji tvorbu přelomový.
Hudebně ozvučovatelská činnost se mi natolik
zalíbila, že jsem zanedlouho opustil svět popových
hvězdiček a písní a začal se naplno věnovat hudbě
filmové a televizní. Jak jsem později zjistil, bylo to
velmi chytré rozhodnutí. Po sametové revoluci,
kdy celá společnost dávala přednost anglosaské
produkci, do té doby u nás zakazované, se na
české písně a interprety pomalu zapomnělo a
většina z nich se musela začít živit jinou činností.
Dlouho trvalo, než si lidé uvědomili, že jim česká
písnička chybí. Instrumentální hudba nebyla limitovaná českým textem nebo interpretem. Pokud
byla zajímavá a použitelná, nebyl problém s jejím
zařazením do jakéhokoliv televizního pořadu nebo
filmu v zahraničí. To byl jeden z důvodů komerčních úspěchů mých hudebních snímků. Na základě
výsledků vlastní tvůrčí činnosti jsem se později
rozhodl věnovat se skladatelské a nahrávací činnosti a hudebně režisérskou práci v televizi si ponechat jako dobrovolnou, inspirativní, pro sledování trendů a získávání zkušeností. Zúčastnit se
realizace televizní práce různých autorů je totiž
daleko cennější poznatek než sledování pořadů a
filmů. Během porevolučního období jsem natočil a
vydal 60 autorských alb, která jsou úspěšně distribuována po celém světě. V roce 2013, v rámci
dvacetiletého výročí vzniku České republiky, jsem
byl Ochranným svazem autorským zařazen mezi

Skládáte ale i písně – uveďte prosím, pro které zpěváky jste je složil?
Po komunistickém vyhazovu z funkce hudebního
redaktora a dramaturga na federální stanici Hvězda, konkrétně velmi populárním Studiu Sedm,
jsem se opět začal věnovat umělecké činnosti ve
svobodném povolání. Navíc se mi podařilo prodat
několik svých nahrávek do zahraničí. V této činnosti prakticky pokračuji dodnes, rozrostla se a
podmiňuje úspěšnost mé vlastní tvorby. V tomto
období jsem účinkoval jako zpěvák a hráč na klávesové nástroje v Protekčním divadle Karla Peterky, což bylo divadlo humoru, zabývající se kritikou
a politickou satirou. Napsal jsem několik písní pro
tehdy populární zpěváky, jako byl Pavel Roth
(Stále zasněná, Nezapomeň), Michaela Linková
(Neznámý nápadník), Vít Tučný (Nezlob se, že
zpívám country), Magda Malá a Petr Dopita
(Karmínová růže), Naďa Urbánková (Kdo má rád),
Karamel (Nesmělý přítel, Hádej, kdo řídí tvůj vůz).
S písní Kdekdo zná tě líp interpretů Petry Černocké a Jiřího Štědroně jsem získal Děčínskou kotvu
v roce 1987.
Kdy jste začal hrát na varhany a jak jste začal
působit při jejich záchraně?
K varhanám jako hudebnímu nástroji jsem měl
velmi blízko od dětství. Můj otec a děda se zabývali konstrukcí elektrofonického nástroje a klasické
píšťalové varhany docházeli opravovat a ladit do
různých modliteben a kostelů. A já jsem se jako
dítě těchto akcí zúčastňoval. Do LŠU jsem pravidelně docházel a ke klavírní hře jsem brzy přidal i
hru varhanní. V pozdější době jsem občas doprovázel zpěv při bohoslužbách, v čase, kdy táta nebo
děda byli zaneprázdněni. Později jsem byl pověřen
hudebním doprovodem bohoslužeb Církve československé husitské v kralupské synagoze. Tuto
činnost jsem vykonával až do nástupu na vojenskou službu. V roce 1974 zemřel otec Pavel (nar.
1930), po kterém jsem převzal varhanickou štafetu
v Církvi bratrské v Kralupech a v Praze v Soukenické ulici. Tuto štafetu jsem držel až do ukončení
vysokoškolského studia. Po roční vojenské službě
jsem se již k varhanické činnosti nevrátil, byl jsem
zaneprázdněn uměleckou činností v rámci působení v různých souborech. Zájem o varhany mě ale
vůbec neopustil, na zájezdech jsem je vyhledával a
využíval každou příležitost k varhanní hře. Postupně jsem začal organizovat různé soukromé koncerty a setkání u královského nástroje. Při jedné
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Rozhovor
příležitosti, kdy jsem byl požádán o pomoc při
organizaci opravy varhan, jsem si uvědomil, že
tato činnost by se mohla stát součástí mé hudební
aktivity. Od roku 2016 jsem pomohl nejen organizačně, ale hlavně finančně zahájit opravu čtyř
nástrojů (Doubice, Světlá pod Ještědem, Cítov,
Praha-Vinoř). U prvních dvou byla oprava úspěšně
dokončena, u dalších probíhá. V současnosti jsem
se zapojil do projektu obnovy nástrojů v Lovosicích a v Doksech. V Lovosicích se konají benefiční
akce a do konce roku by měla být zahájena oprava. V Doksech se celá akce spustí během adventního času.

začali ji podporovat. Samozřejmě, že se ozvaly ze
strany věřících protesty, proč oprava, zda není
zbytečná, varhany nejsou tak staré (50 let) a nedávno (2013) byly opravovány. U tak složitého
nástroje je třeba pravidelná údržba, čištění a ladění (nejméně jednou za dva roky). Navíc pneumatický systém varhan je značně zastaralý a nestabilní. Nástroj sice hraje, ale občas něco nefunguje,
nebo naopak funguje, když nemá. Situace se ale
může kdykoliv zhoršit a přijít den, kdy se z varhan
ozvou kvílivé skřeky, pískání a ne lahodná hudba.
U pneumatického systému je navíc problém
s četností používání nástroje. Čím méně se varhany používají, tím více se systém unavuje, zanáší
Ve spolupráci s farářem Nádvorníkem jste prachem a rychleji dochází k jeho destrukci.
připravili cyklus koncertů v kostele, je jen ško- V Lovosicích se na varhany hraje jednou týdně při
da, že v souvislosti s koronavirem budou asi mši a to je málo.
problémy s dodržováním hygienických pravidel
a nošením roušek.
Co vše bude nutné na varhanách opravit a
Po mé náhodné návštěvě kostela sv. Václava jaké jsou předpokládané náklady?
v Lovosicích, kde jsem si v rámci Noci kostelů Varhany potřebují vyčistit a vyměnit pneumatický
mohl zahrát na místní varhany, jsem přesvědčil systém za elektrický. Elektrifikací se zkvalitní a
pana Nádvorníka o nutnosti opravy tohoto nástro- zpřesní přenos mezi klaviaturou hracího stolu a
je. Vedení farnosti, biskupský organolog R. Rejšek píšťalami. V současné době je tento přenos prováa biskupský úřad v Litoměřicích tuto snahu přijali a děn složitým vzduchovým systémem, při kterém

dochází ke zpoždění a k zanášení vzduchových
kanálků, což vede k poruchovosti a nepřesnosti
hry. Elektrifikace tyto problémy odstraní a navíc
má výhodu, že nepodléhá časové zkáze, počasí,
vlhkosti a zanášení prachem. Pokud nástroj s elektrickým systémem musí být delší dobu mimo provoz, po tomto období se zapne a bezchybně funguje. Náklady na rekonstrukci se pohybují okolo
částky 400.000,- Kč.
Připravujete nějakou novou skladbu?
Neustále vytvářím nové skladby. V současné
době jsem dokončil dvě alba nahrávek gotických
variací na historické nástroje (vydavatel Studio
Fontána).
Chtěl byste ještě něco vzkázat lovosickým
občanům?
Lovosické občany prosíme o pomoc, pokud nemůžou finančně přispět, tak alespoň účastí na
koncertech podpořit naši snahu o záchranu krásného nástroje v kostele sv. Václava. Varhany se
odmění ušlechtilým zvukem nejen při mších, ale i
při četných koncertech a dalších akcích.
(hz, foto archiv PhDr. Pavla Hrubeše)

Obnova varhan v Lovosicích: Město Coswig věnuje 2500 euro
Krásný dopis přišel od našich přátel z partnerského města Coswig. Překlad dopisu otiskujeme.

Barokní kostel svatého Václava v Lovosicích tvoří typické panorama města. V roce 1913 byly instalovány varhany Heinricha Schiffnera s 21 rejstříky a krásnou romantickou dispozicí. V letech 1989 - 1992 byl nástroj, který velmi potřeboval opravu, revidován, a tudíž udržován v hratelném stavu, ale tyto práce
nezachovaly původní dispozice. Nyní se touha obnovit původní stav rozrostla v komunitě a mezi odborníky na varhany. Základní oprava, včetně obecného
čištění, je naléhavě nutná. Mnoho membrán míšků a dalších částí musí být vyměněno. Je třeba přidat pozoun do rejstříku, který chybí na pedálu, kde završí majestátní varhanní zvuk v krásné akustice kostela. Díky své univerzální struktuře jsou varhany vhodné nejen pro liturgické účely, ale i pro celou varhanní literaturu. Hrají tak důležitou roli i v koncertním životě města Lovosice. Katolická obec svatého Václava, stejně jako městské kulturní centrum Lovosic a
lovosické školy proto přislíbily svou podporu tomuto jedinečnému nástroji.
„Město Coswig přispěje částkou 2500 eur ze svého rozpočtu," říká starosta Thomas Schubert. „V obou městech máme neutuchající naději, že se brzy budeme moci setkat znovu osobně - možná jednou na koncertě u obnovených varhan?" Tento grant je jedním z mála stavebních kamenů našeho partnerství v roce 2020 - kvůli koronaviru nebyla letos pravidelná setkání občanů na nejrůznějších kulturních a sportovních akcích proveditelná. Pokud byste,
drazí Coswigčané, chtěli podpořit tento projekt, každý dar je vítán!
Ulrike Tranberg, foto rys

leden 2021
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• • • My Lovosičtí jsme potomky Keltů • • •
Přednášky doktora Salače aneb Sláva Lovosic se šířila po celém Česku

Ve školním roce 2007/2008 jsem navštěvovala
šestým rokem Univerzitu třetího věku při Univerzitě Karlově v Praze a pro toto období jsem zvolila
kurz Čeština včera, dnes a zítra (abych nedělala
v článcích chyby), a protože žijeme v oblasti před
stoletími hojně obývané Kelty, druhý kurz s
názvem Keltové a Germáni ve střední Evropě.
Přednášky o Keltech byly podávány vynikajícím
způsobem, doplněné barevnými diapozitivy a
přednášel je nám lovosickým občanům dobře
známý Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. Doktor
Salač byl tehdy a je i v současnosti vedoucím
oddělení Pravěku Archeologického ústavu AV ČR
a dosud působí i pedagogicky, nyní na Masarykově univerzitě v Brně a univerzitě v Plzni.
V Lovosicích podnikal osobně výzkumy již v
letech 1980 - 87, 1996 a 1998. Na počátku 80. let
se začalo v okolí křižovatky ulice Resslovy a
A. Zápotockého (dnes ulice Dlouhá) se záchrannými výzkumy a výsledky byly naprosto unikátní.
Proto jsem s napětím čekala, zda se doktor Salač
o Lovosicích zmíní, a již na první přednášce jsem
se dočkala. Tam to byla sice jen glosa v dějinném
přehledu, ale už v 2. přednášce, ve stati o bylanské kultuře, věnoval část popisu nálezů objevu

knížecích hrobů v Lovosicích v 50. letech, které
byly objeveny při stavbě garáží. Přednáška byla
doprovázena barevnými diapozitivy, takže každý
viděl, jak byli dřívější obyvatelé naší oblasti bohatí. Hroby pocházejí z rozhraní 6. a 5. století před
Kristem, byly vyloženy dřevem a měly trámový
strop. Hrobová výbava byla velmi bohatá, až 20
keramických nádob v jednom hrobě i s pozůstatky jídla, železný meč, udidla a součásti koňských
postrojů, včetně dřevěného jha. Podobné knížecí
hrobky byly také objeveny kolem roku 1925 na
Kolínsku.
O výzkumech prováděných v roce 1998 při výstavbě nových rozvodů plynů pro Severočeskou
plynárenskou a.s. v ulicích 8. května a Resslova
napsal PhDr. Salač článek do Lovosického dneška
a je v novinách vyfotografován, spolupracoval
tehdy také s Dr. Oldřichem Kotyzou z Okresního
muzea v Litoměřicích (č. 7/1998, s. 8). Další články
byly v našich novinách uvedeny ještě v roce 2000,
kdy se konaly oslavy 400 let města Lovosice. V té
době se také uskutečnila v Lovosicích v sále KS
Lovoš jeho první přednáška o důležitosti keltského osídlení v naší oblasti. Pravděpodobně se zde
totiž pod velkou částí dnešních Malých Žernosek,

I dárek k výuce může udělat radost
I když by se mohlo zdát, že v dnešní době má
každý žák nejen mobilní telefon, ale i svůj počítač,
zdaleka tomu tak není. O tom jsme se přesvědčili,
když spolu s vládními opatřeními přišla i distanční
výuka, což znamenalo pracovat a komunikovat
s vyučujícími online za pomoci počítačové techniky. Jedním z možných řešení bylo zapůjčení školních notebooků domů. To však nestačilo. Co dál?
Jakou další alternativu najít?

A najednou jako na zavolanou se objevil úžasný
projekt společnosti T-Mobile: darovat 500 notebooků pro žáky, kteří to nutně k výuce potřebují.
Pověřenou osobou a tím, kdo projekt zaštítil, byla
redaktorka ČT 1 paní Nora Fridrichová. Paní učitelky pečlivě zvážily, pro kterou rodinu je pořízení
počítače v současné době nereálné, a poslaly žádost do České televize. Výsledek byl nečekaný.
Dva žáci z naší školy získali do osobního vlastnictví

Lhotky nad Labem a Lovosic rozkládalo keltské
město (oppidum), které mělo pravidelnou výstavbu, některé dlážděné komunikace a bohatou
řemeslnou činnost. Jeho centrum bylo u někdejšího labského přístavu při původním soutoku Labe
a Modly. O tomto městě (jakýchsi Předlovosicích),
o obchodu a četných obchodních kontaktech i
řemeslnických aktivitách nám doktor Salač na
U3V vyprávěl v dalších přednáškách. Mnozí z vás
si možná též vzpomenou, že Týden oslav v roce
2003 byl zahájen právě jeho přednáškou s názvem „Lovosice před písemnými prameny“ v
klubovně Kulturního střediska Lovoš a že se všichni zájemci o přednášku do místnosti prostě nevešli.
Vzpomínal i na své poslední výzkumy v Lovosicích a pochvaloval si, že bylo vhodné počasí a že
na ně nikdo nespěchal. Politoval své následovníky
z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech z Mostu, kteří právě v té době
prováděli průzkum v místech stavby dálnice. Je
zima, prší, brzy tma a k tomu budou mít za zády
rypadla, bude se na ně určitě spěchat. A přitom je
předpoklad, že by tam mohli nějaké cenné artefakty nalézt. Uvidíme…
(hz)
nový notebook. Štědrost T-Mobile pokračovala
zasláním dvaceti SIM karet pro data k distanční
výuce do naší školy. Dalším báječným počinem byl
dar od babičky jednoho z našich žáků v podobě
notebooku pro žáčka 1.A.
Do třetice, jak to bývá v pohádkách, věnovalo
místní Rodinné a mateřské centrum Mozaika další
notebook. Byl předán žákovi 5. třídy z rodiny se
třemi dětmi coby odměna za vzorné plnění
distanční výuky.
Srdečně děkujeme všem dárcům a sponzorům,
kteří umožnili našim žákům pokračovat ve výuce
tzv. na dálku.
Mgr. Hana Protivová, ZŠ Všehrdova

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.
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Tipy

Středohoří není jen Lovoš, navštivte i další vrcholky
Zajímavou výpravou je túra na
čtvrtou nejvyšší horu Českého středohoří - Sedlo. Cestu můžete začít
z Levína nebo Lovečkovic. Pokud
by občas zapršelo, najdete zde
houby – suchohřiby, klouzky i třeba
kozáky. Na této straně středohoří
láká i Trojhora – tři skalní vršky
zdobí prostor mezi Třebušínem a
Chudoslavicemi. Má znaky vysokohorského štítu, i když je vysoká
pouhých 451 m n. m. Na čedičovou
horu vede žlutě značená turistická
trasa, která spojuje mimo jiné Staňkovice s Třebušínem a hradem
Kalich. Na úpatí hory se na ceduli
připevněné na stromě dočtete, že
štít je obtížně schůdný a můžete
ho obejít vpravo nebo vlevo. Ze
štítu je překrásný výhled třeba i k
vrchu Panna se zbytky hradu. Na
jihozápadní části středohoří můžete vystoupat na Košťál se zbytky
hradu Košťálova, na kraji lesa rostou občas bedly a na louce žampiony. Na hradě prý kdysi sídlila
dcera Kazi a Bivoje Běla s mužem
Košálem. O Květné neděli se zde
prý nechá nalézt poklad.
Kopec Boreč obvykle turisté navštěvují v zimě. Je to proto, že v
zimě trhlina na úpatí kopce pojímá
studený venkovní vzduch, který se

v puklinách uvnitř hory ohřívá a
poté ve vrcholové části vychází
výrazněji teplejší zpět do ovzduší.
Především v hodně mrazivém počasí je cítit znatelně teplejší vzduch
obohacený o vlhkost vyvěrající z
útrob hory, který vytváří zřetelný
kouř. Teploty unikajícího vzduchu a
vzduchu venkovního mohou mít
rozdíly až 20 °C. V létě se jedná o
zcela opačný účinek, přičemž je
teplý vzduch nasáván nahoře a
vnitřními puklinami již ochlazený
vyúsťuje na úpatí kopce. Teplota
horniny uvnitř kopce nikdy neklesne pod 9 až 10 °C.
I výlety na další místa Českého
středohoří lze doporučit – Ostrý
vrch, Holý vrch, Oltářík, Oblík nebo
Kletečnou. Možná, že jste ani nevěděli, co znamená jednoduchý pomník ve formě kamenného hranolu, nesoucího litinový jednoradličný
pluh u křižovatky pod vsí Kletečná
- připomíná zásluhy Hanse Kudlicha (1823 - 1917) na zrušení robotních povinností v habsburské monarchii. Vystoupat lze rovněž na
největrnější a nejvyšší horu středohoří – Milešovku. Nikde výhledem
nebudete zklamáni. Většina tras je
přístupná i pro rodiče s dětmi.
(hz, foto rys)

Knižní tipy na rok 2021

Šest minut čtení prý odbourá víc stresu než procházka. Nevím, jestli je to
pravda, uvádí to ale prý studie výzkumníků univerzity v Sussexu. Protože čtu
ráda a často, mohu vám dnes, v době nadměrného stresu vlivem špatných
zpráv o působení pandemie, četbu jen doporučit. A tituly, které nabízím,
jsem sama přečetla a byla jsem s nimi spokojena. Zapojíte svou fantazii a
dostanete se do jiných světů (bez koronaviru)…
Miroslav Macek: Saturnin se vrací, Saturnin zasahuje - Slavná humoristická kniha, která baví již několik generací čtenářů, pokračuje! Nevypočitatelný
sluha Saturnin je zpět! A s ním i další oblíbení hrdinové – laskavý dědeček se
psím kamarádem Neronem, slečna Barbora, nesnesitelná teta Kateřina, Milouš i filozofující doktor Vlach a podnikavý strýc František, nový manžel tety
Kateřiny – v létě u dědečka, v zimě na horách. A přibyla Zorka Kadláčková
Vlachová a její otec továrník Kadláček.
Patrik Ouředník: Šmírbuch jazyka českého – Pravé perly české jazykové
vynalézavosti, některé výrazy však nejsou pro puritány. Je mi to jedno můžete říct 82 způsoby.
Steve Robinson: Dopisy od mrtvého (genealogický thriller) - Genealog
Jefferson Tayte je najat, aby prokázal totožnost černé ovce v rodokmenu
svého klienta, a vzápětí je zatažen do vyšetřování vraždy. Kniha je už 7. díl
vynikající série popisující hledání genealogovo. V knihovně mají všechny díly!
Steve Berry: Maltézská výměna - Spletité intriky a strhující pátrání po nebezpečném historickém tajemství. Bývalý tajný agent Cotton Malone v Itálii
právě pátrá po tajemné korespondenci mezi Mussolinim a Churchillem. Není
ale sám. Stopy vedou k maltézským rytířům, v jejichž řádu dřímá zlo. Malone
se ocitá uprostřed zběsilé honby za kardinálem, rytíři i ztraceným dokumentem. Kniha je už 14. dílem Malonova pátrání. Naprosto skvělé.
Fréderic Lenormand: Případy soudce Ti (Čínská medicína ve službách
vrahů) – Soudce Ti tentokrát pronásleduje vraha, který je vysoce inteligentní,
znalý ve svém oboru a o to nebezpečnější.
Dana Stabenow: Pod hladinou (Případ pro Kate Shugakovou) – Kate
Shugaková se po odchodu z kanceláře návladního v Anchorage vrátila do
kraje na severu Aljašky a dostává zde příležitost prokázat své detektivní
schopnosti. Další případy jsou Chladný den pro vraždu a Devátá oběť.
Vlastimil Vondruška: Manželské zrcadlo (Letopisy královské komory) Na Starém Městě pražském je v domě tiskaře Jana Severína otrávena jeho
švagrová Klárka. Vzápětí je ze zločinu obviněn on sám. I když všechno svědčí
proti němu, ujímá se Jiří Adam z Dobronína soukromého pátrání, neboť tuší,
že věc není tak jednoduchá, jak se zdá.
Vlastimil Vondruška: Právo první noci (Hříšní lidé království českého) Během cesty po Moravě se panoš Ota setká se svou sestřenicí Miladou ze
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Zástřizlí. Je zoufalá a prosí ho o pomoc. Společně s Oldřichem z Chlumu
začnou rozplétat neuvěřitelný příběh, jehož nitky vedou hluboko do minulosti.
Michael Connelly: Noční oheň - Renée Ballardová zrovna na noční směně
řeší úmrtí bezdomovce, když jí Harry Bosch přinese starý spis. Ten se týká
případu mladíka zavražděného skoro před třiceti lety v uličce, kde se kšeftovalo s drogami. Společně oba případy řeší.
Carmen Kornová: Sága jednoho století (Dcery nové doby, Konec starých
časů) - Příběh čtyř přítelkyň narozených kolem roku 1900 a žijících v Hamburku je bohatou rodinnou ságou odvíjející se na pozadí dvou světových
válek a tragických německých dějin 20. století. Třetí díl vyjde v roce 2021.
Vlasta Pittnerová: Vítězství rozumu - Další výbor z povídek přináší vylíčení
osudů našich předků ze žďárských hor v 19. století. Zajímavé jsou hlavně
dobové reálie.
Arnošt Vašíček: Perunův hněv: největší tajemství Beskyd ožívá - Dobrodružný thriller z pera nejznámějšího českého záhadologa – s pořádnou porcí
tajemna a připomenutím, že brát stará proroctví na lehkou váhu se nevyplácí.
Milan Kundera: Slavnost bezvýznamnosti – Román Slavnost bezvýznamnosti nepopírá velké hodnoty krásy a lásky, pouze je představuje jako váhy
zbavené. Jako žerty, kterým se už nikdo nebude smát.
Všechny knihy si můžete zapůjčit v lovosické knihovně. (hz, foto Zdenka Černá)
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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.

Tajenka z prosincového vydání: Alban Arthuan

Název pro zimní slunovrat Alban Arthuan neboli Artušovo světlo je odvozený od legendárního krále Artuše. Ten byl podle mýtů moudrým a spravedlivým králem, který vznikl vůlí sil nepocházejících z našeho světa. Všechen
keltský lid oslavoval tuto dobrou zprávu a žehnalo se obilí, stromům, ale i
dobytku. Podle legend považovali Keltové zimní slunovrat za den, kdy se
znovunarodil sluneční bůh Belen. Je to den naděje, jelikož Slunce posiluje
svou moc a přislibuje tak nový začátek, nový život. Zcela přirozeně tak Kelto-
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vé projevovali úctu k přírodě a bohům a posilovali svou sounáležitost se
zemí.
Keltové byli jako národ na vysoké úrovni, ovládali mnoho řemesel a výrobních postupů, rozuměli obchodu, používali finanční systém. Při tom všem ale
neztratili kontakt s přírodou, protože si uvědomovali její nezbytnost, sílu,
krásu. Mnoho keltských svátků (týkajících se přírodních cyklů) bylo přejato
dalšími etniky a v dobách pozdějších na ně byly ,,naroubovány“ křesťanské
svátky. V roce 2020 jsme se z hlediska astrologie právě na 21. 12. v silné
konjunkci Jupitera a Saturnu přesunuli do věku Vodnáře.
(rys)
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