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SLOVO STAROSTY

Předjaří inspiruje k výletům. Populárním cílem je nedaleký Radobýl, z něhož je na Lovosice
rozložené pod kopci Českého středohoří překrásný výhled.
Foto Barbora Marxová
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Jaké projekty město
připravilo pro rok 2021
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DDM Elko připravil hru
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Lovosičtí házenkáři
jsou mezi nejlepšími
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Vážení spoluobčané,
příchod jara je každoročním zázrakem
přírody
i
novou
nadějí, kterou díky
krásným dnům můžeme pocítit. Příroda
se probouzí k životu a s ní
ožívají i venkovní prostory.
Přestože hřiště a sportoviště
stále podléhají nařízením a
jejich využívání je omezeno,
věříme, že s přibývajícím slunečním zářením ustoupí i
pandemické nadělení a budeme moci krásné dny skutečně
užít.
Mnoho lidí, a to výrazně více
než v předešlých letech, rovněž vyráží do okolní přírody, a
tak bych chtěl jen připomenout, že jsme to my, lidé, kteří
jsou v přírodě na návštěvě.
Buďme ohleduplní k rodícím
se mláďatům a respektujme
jejich potřeby – mají právo žít.
Odměnou nám bude zdravá a
bohatá krajina, kde mnozí
z nás naleznou potřebný klid a
odreagování od negací současnosti.
Na pěkné počasí se vyplatí si
počkat i z hlediska realizace
projektů. S jarem se město
Lovosice pouští do dalších
etap. Město se chce především vrátit k významným akcím, které bylo nuceno loni
vzhledem k známé situaci
zrušit. Mnoho akcí se také
dostalo do zpoždění způsobeného nemožností dlouhodobě
plánovat či problémy se zaměstnanci v realizačních firmách.
Díky tzv. semaforové grafice
jsou přehledně projekty rozděleny na prioritní (plánované
opravy a havarijní stavy), strategické akce (potřeby rozvoje
města) a ostatní.
Příjemné dny jara se sluncem
a dobrou náladou přeje Milan
Dian.

Školní jídelna

Jak teď funguje a co
chystá školní jídelna
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Životní prostředí

Topoly prošly prořezem Městské včely byly vloni
přeléčeny

V měsíci březnu byly dokončeny
bezpečnostní řezy na zůstavších topolech na Osmičce. Jedná se úhrnem o 10 majestátních dřevin, které
již byly v minulosti sesazovány. Provádí se redukce sekundárních korun,
které vznikly v důsledku předchozího sesazení a u nichž v současnosti
hrozí jejich vylamování. Topoly jsou
dále sesazovány, jelikož slabší jedinci jsou napadeni dřevokaznou houbou Fomesfomentarius, která urychluje jejich rozpad. S ohledem na
vysokou návštěvnost lesoparku občany je třeba o dřeviny průběžně

pečovat a zachovat provozní bezpečnost dřevin. Zásah je prováděn
v bezlistém stádiu tak, aby se dřevina s řezy lépe vyrovnala. Zásah je
razantní, nicméně situace to vyžadovala. Původně bylo plánováno, že
řez bude proveden během jednoho
dne stromolezeckou technikou, nicméně práce se musela rozdělit na
2 etapy, jelikož některé části dřevin
již nebyly zlezitelné (hrozilo zřícení i
s arboristou), a proto se práce provádějí z plošiny. Ty provádí arboristická firma s pracovníky s certifikací
ETW. Ing. Vojtěch Hamerník, vedoucí OŽP

Městské včely byly v roce 2020 po
druhém točení (po odkvětu lip) přeléčeny kyselinou mravenčí. Léčení
proběhlo úspěšně, spad roztoče
Varroa destructor byl však ve srovnání s minulými roky minimální. Kyselina mravenčí byla v úlech aplikována dlouhodobými odpařovači typu Nassenheider. Na podzim jsme
poté nepřistoupili k fumigaci léčebným přípravkem Varidol. Byl zvolen
jiný léčebný postup - pokap kyselinou šťavelovou v bezplodém období v prosinci. Dle našich pozorování
bylo přeléčení včel (kyselinou šťavelovou) úspěšné a ve včelstvech byl
snížen počet foretických roztočů na
minimum. V současnosti je tedy na
městské včelnici 10 včelstev (úlů) na
rámkové míře 2/3 Langstroth.

Jarní prohlídky a rozbor měli
(směsný odpad na dně úlu) potvrdily, že ve včelách se roztoč Varroa
destructor vyskytuje zcela minimálně
a není třeba provádět natírání plodu
(přípravek M1-AR). Od 24. 2. 2021
jsme začali s podněcováním, ke kterému u některých včelstev používáme cukerný roztok a u jiných medocukrové těsto. Letošní nástup jara je
pozvolnější než loni a to se projevuje i na pomalejším růstu včelstev.
Kolísání váhy včelstev lze sledovat
na https://www.meulovo.cz/mestske
%2Dvcely/d-44126/p1=43458. První
letošní medobraní je naplánováno
po odkvětu akátů. V případě zájmu
o exkurze na městských včelách
(školy, apod.) kontaktujte odbor životního prostředí.
Ing. V. Hamerník

Letošní zima byla pro zvěř krutá, přála však léčení

Běžní návštěvníci přírody musí hodně vzpomínat, aby přišli na to, kdy
naposledy byla zima tak nádherná co
do množství sněhu a dlouho trvajících mrazů. Co pro jednoho ale může
být krása, pro druhého utrpení. Dlouhodobá a souvislá sněhová pokrývka
v Českém středohoří dosahovala v
některých lokalitách až 50 cm. V
takovém případě je zvěř bezprostředně odkázána na péči myslivců,
kteří hlásili i dvojnásobnou spotřebu
krmiva, zejména sena, oproti rokům
předchozím. Zvěř pravidelně a ve
velkých počtech přicházela ke krmelcům. To umožnilo aplikovat do podávaného krmiva léčivo proti vnitřním a
vnějším parazitům. Poslední dva roky
se zvěř na litoměřickém okrese plošně neléčila zejména v důsledku nevyjasněné kolize novely veterinárního
zákona, jenž léčení volně žijící zvěře
obecně zakazuje, a mysliveckého
zákona, jenž ukládá myslivcům provádět péči o zvěř, pod níž péče o
zdravotní stav zvěře, bránění vzniku a
šíření nákaz rozhodně patří. Celá
tradiční středoevropská myslivost je
totiž vnímána jako chov zvěře, prováděný po generace předků, myslivci,
lesníky a zemědělci, založený na
tradičním přístupu k obnovitelným
zdrojům naší přírody, nikoli pouze
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jako nástroj kratochvíle, sportu nebo
prosté redukce početních stavů zvěře, jak je tomu v představách některých protimysliveckých aktivistů. Péče
o zdraví zvířat je tak běžnou součástí
myslivecké práce.
Některé nákazy (například africký
mor prasat nebo ptačí chřipka) můžou pro obyvatelstvo, firmy a stát
znamenat obrovské zdravotní riziko a
miliardové finanční ztráty. Jiné nákazy (například střečkovitost u spárkaté
zvěře) zdravotní riziko pro obyvatelstvo nepředstavují, hospodářské ztrá-

ty z omezené využitelnosti zvěřiny
horentních cifer nedosahují, ale zvěři
způsobuje značné utrpení, týrání a
často končí její smrtí. Proto náš zákon
o myslivosti ukládá myslivcům povinnost celoroční péče o zvěř. Léčení
jako součást této péče je však dobrovolné a záleží na odborném posouzení nákazové situace v konkrétní
honitbě. Obvykle se provádí jednou
ročně, letos krajská veterinární správa
pro tento účel stanovila termín od
1. do 20. února. Uživatel honitby ale
musel splnit řadu podmínek:

1. Požádat krajskou veterinární správu o použití antiparazitárních přípravků.
2. Provést v předchozím roce minimálně u 30 % veškeré ulovené zvěře
parazitologické vyšetření.
3. Léčit pouze takovou populaci, u
které více jak 30 % vyšetřených jedinců bylo pozitivních.
4. Při podávání léčiva nahlásit GPS
souřadnice krmných zařízení s podávaným léčivem.
5. Informovat sousední honitby o
prováděném léčení.
I když je léčení zvěře nákladná záležitost (jeden kilogram medikovaného
krmiva nakupují myslivci za cenu 50 –
60 Kč) a v posledních létech i administrativně složitější, rozhodla se
k léčbě řada uživatelů honiteb. Na
Lovosicku z 22 honiteb to bylo 15, na
Litoměřicku z 31 honiteb 7 a na
Roudnicku z 19 honiteb 6. V celém
okrese Litoměřice k léčení zvěře přistoupilo 40 % honiteb, přičemž bylo
aplikováno 1.420 kg medikovaného
krmiva. Letošní zima tak přispěla
k tomu, že léčivo bylo zvěří přijímáno
ochotně a ve značném rozsahu. Lze
proto očekávat, že jeho aplikace
bude úspěšná a pomoc myslivců
zvěři účinná.
Ing. Jan Scháno,
odbor životního prostředí
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Odbory informují
Technické služby města
Úklid ulic opět začíná
6. 4. ulice Dlouhá od restaurace Beseda po vlakový přejezd
7. 4. ulice Dlouhá od vlakového přejezdu po podchod
13. 4. ulice Žižkova od Billy po Centrum kultury Lovoš
14. 4. ulice Žižkova od Mondeléz po autobusové nádraží
20. 4. ulice Vodní a Resslova
21. 4. ulice Krátká a K. Maličkého
27. 4. ulice Kostelní a Kostelní - sídliště
28. 4. ulice Sady pionýrů a Wolkerova

vším sadařské práce. Dále by mělo dojít k dosazení nových dřevin do vzniklých mezer. Na podzim potom dle možností budou určeny stávající odrůdy.
Během následujících let bude docházet k průběžné dosadbě tak, jak budou
jednotlivé dřeviny v aleji dožívat. Tématu se budeme ještě na stránkách Lovosického dneška věnovat.
Ing. Vojtěch Hamerník, vedoucí OŽP
Svoz bioodpadů v roce 2021

Od března je hřbitov otevřen do 19 hodin
Pasportizace městského pohřebiště byla zcela dokončena a knihy jsou nyní
uloženy ve státním archivu v Lovosicích. V současné době se ještě dokončuje
(pročišťuje) program od starých hrobových míst. Od 1. března je hřbitov
opět otevřen od 7 do 19 hodin (do 28. 2. to bylo do 17 hod.).
Provozní doba na veřejných toaletách je o hodinu kratší

Od 1. dubna dochází ke změně provozní doby na veřejných toaletách v Lovosicích umístěných na adrese Zámecká 1174 (u budovy ZUŠ), a to z původ- V letošním roce bude pravidelný svoz bioodpadu zahájen ve 14. týdnu, a to
ní doby 8 – 16 hodin na novou provozní dobu 7 – 15 hodin s polední pau- v pátek 9. dubna 2021, pravidelně jednou za 14 dní. Poslední svoz v roce
zou od 12 do 12.30 hodin.
2021 bude proveden ve 46. týdnu, tedy v pátek 19. listopadu.
Vývoz se uskuteční v ulicích: 28. října, Barákova, Dlouhá, Dvořákova, Fibichova, Hálkova, Hluboká, Jabloňová alej, Jaroslava Ježka, Jiráskova, JungSociální služby města
mannova, Karla Maličkého, Kmochova, Komenského, Kostelní, Leoše Janáčka, Lhotecká, Lovošská, Máchova, Mánesova, Nerudova, Osvoboditelů, PaV DPS plete vlnou nová nájemnice
lackého, Pod Vinicí, Polní, Prokopa Holého, Příčná, Přívozní, Purkyňova, S. K.
Nejen loňský, ale i ten letošní rok je pořádně popletený, naštěstí naše nová Neumanna, Sadová, Smetanova, Sukova, Sv. Čecha, Škroupova, Švehlova,
nájemnice paní Sádlová v Domě s pečovatelskou službou se poplést nene- Teplická, Terezínská, Třebenická, Tylova, Turkova, U Výtopny, Ústecká, Vanchala a denně se aktivně věnuje pouze pletení vlnou. Napadlo nás, že by- čurova, Víta Nejedlého, Vrchlického, Wolkerova, Žižkova.
chom ji mohli potěšit, ukázat, že na ni myslíme a vážíme si její činnosti. Důležité je, aby nádoby na bioodpady byly přistaveny v den vývozu odpadu
nejpozději do 6:00 ráno.
Zkrátka udělat dobrý skutek a vykouzlit na tváři úsměv.
Kupte si za minimální obnos její ručně pletené výrobky, aby vás zahřály na Žadatelé o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat na MěÚ Lovosice u
těle i u srdce. Částka je symbolická pro nákup potřebného materiálu k další paní Mrňákové (tel. 416 571 135), kancelář č. 209 a osobně vyzvednout u
tvorbě.
Mgr. Pawel Szymański, ředitel SSML spol. FCC BEC, s.r.o., Prosmycká 2/88, Lovosice, u paní Jitky Šustrové, dispečer svozu (tel. 416 724 126), e-mail: jitka.sustrova@fcc-group.cz, každý všední den od 8:00 do 15:30 hod. Za svoz bioodpadu občané nic neplatí, služba
je zdarma.
Mezi bioodpad patří: Zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky listí, tráva, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a
keřů.
Mezi bioodpad nepatří: Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, exkrementy masožravých
zvířat a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
(ik)

Krizový štáb
Lovosice rozdělily 7 555 respirátorů
Město Lovosice v pátek 26. února předalo celkem 7 555 kusů respirátorů
organizacím v ORP Lovosice. Respirátory si vyzvedlo všech 27 organizací,
z nichž je 24 zřizováno městem Lovosice a 3 Ústeckým krajem. „Předání
proběhlo bez problémů včetně dodržení všech hygienických opatření,“
uvedla Alena Zelenková, referentka samosprávní činnosti v oblasti školství.

Odbor životního prostředí
Probírky porostů na Modle
V měsíci březnu byly dokončeny probírky porostů na Modle mezi lávkou
v Přívozní a lávkou u tenisových kurtů. Snahou bylo uvolnit zápoj v porostu,
tak aby se mohly cílové dřeviny správně rozvíjet. Z obrostlých pařezů potom
vyselektovat jednotlivé perspektivní výhony, které mohou do budoucna
založit nové kvalitní jedince. Tato metoda je levnější a často také efektivnější,
než do porostu dosazovat nové, ze školek dovezené dřeviny. Práce byly
provedeny arboristickou firmou pod dohledem pracovníků s ČCA.
Teplická – silnice na Vchynice
V březnu 2021 schválila rada města výpůjčku pozemků od SÚS za účelem
obnovy ovocného stromořadí lemujícího silnici z Teplické ulice do Vchynic.
Stromořadí je v dezolátním stavu, který je způsoben dlouhodobou nepéčí a
značným stářím stromů. Jedná se především o hrušně a jabloně. V rámci
obnovy byl zvolen postup, který umožní na místě samém ponechat jedince
různých věkových stádií a rozpadu. V současnosti probíhá selekce a řez
ovocných stromů odbornou arboristickou firmou, jejíž doménou jsou přede-

duben 2021
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Město

Projekty v roce 2021

Lávka přes Labe – v loňském roce byla zpracována firmou Pontika dokumentace k územnímu řízení, které bylo vydáno. Následně pak proběhlo výběrové
řízení na projektanta dokumentace pro stavební řízení a výběr zhotovitele. Tuto část vyhrála projekční firma Pontex, která se specializuje na tento typ staveb. V současné době se dokončuje projektová dokumentace pro stavební povolení, kdy již i započala inženýrská činnost pro jeho získání. Projektová dokumentace bude i hlavním podkladem pro žádost o dotaci. Schvalovací procesy takového výjimečného projektu jsou dlouhé, zvláště když se musí souhlasně
vyjádřit na 88 subjektů.

Na začátku roku se město začalo intenzivně věnovat i otázce soukromého rodinného bydlení. Jsou vytipovány dvě lokality pro rozvoj výstavby rodinných domů. Jedná se o již dříve uváděnou lokalitu Nové Klapý, kde je potřeba se vypořádat s nepříznivými vlivy hluku jak od dálnice, tak i od průmyslových podniků v Lovosicích. Další nově uvažovanou lokalitou jsou pozemky v ul. Sadová.

Již v loňském roce byla zadaná revitalizace celé ulice Tovární od jejího
napojení na ul. 8. května až na konec ulice před gymnáziem a sousedním
hřištěm. V loňském roce byl dokončen projekt parku v Sadech pionýrů.
Stavební úpravy ul. Tovární budou na tento nově upravený prostor navazovat, aby celá lokalita v co nejbližší době měla všechny požadované standardy městských komunikací vč. parkovacích ploch s prvky zeleně. Bude se
jednat o rozsáhlou rekonstrukci, která bude zaměřena na zvýšení bezpečnosti a parkovacích ploch, u kterých se předpokládá jejich „zelené“ řešení.
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Na přelomu roku 2019 a 2020 byly nově opraveny cesty na starém hřbitově, byla opravena část vodovodu, která byla už v naprosto havarijním stavu. Letos se dokončí výměna zbývající části. Loni bylo provedeno zaměření
stávajícího stavu obřadní síně a letos bude zpracován projekt na celkovou
opravu jak interiéru, tak i obvodového pláště. Počítá se i s částečným zastřešením prostoru před obřadní síní i jeho nazvučením.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Město

Pokračovat se bude i v přípravě vyhlídkové terasy na věži staré radnice,
která by měla být součástí turistických zajímavostí města. Je z ní krásný
výhled na celé město i jeho okolí. Počítá se se zpřístupněním samotné věže
i využitím prostor podkroví, které skýtají možnosti pro stálé i tematické
výstavy.

Již několikrát jsme v Lovosickém dnešku psali o úspěších zaměstnanců naší
Centrální školní jídelny, proto byla zpracována studie optimalizace jejího
provozu včetně stavebních úprav pro zvýšení komfortu jak pro zaměstnance, tak i pro žáky škol a všech ostatních klientů. Na tuto studii bude následovat další stupeň projektové dokumentace zpracované tak, aby bylo možné využít i dotačních titulů pro tento účel vypsaných.

Na přelomu dubna a května bude dokončen podklad pro výběr zhotovitele
na optimalizaci veřejného osvětlení v celém městě Lovosice. Je zaměřena
jednak na spotřebu energie, ale také na tzv. světelný smog. Realizace bude
řešena metodou EPC.

duben 2021

Připraven je rovněž projekt cyklostezky Lovosice - Cukrovar - Sulejovice. Součástí projektu je odvodnění prostoru, umístění nového osvětlení a
nová alejová výsadba namísto přestárlé stávající a náletových křovin. Stezka
je navržena jako smíšená stezka pro chodce a cyklisty, která ve většině trasy
kopíruje stávající železniční trať a silnici III. třídy.
Ing. Lucie Dvořáková, vedoucí odboru majetku a investic
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Jednotky

Vybrané zásahy HZS Ústeckého kraje PS Lovosice od 5. 2. do 7. 3. 2021

Dne 5. 2. v 8.14 hodin vyjela jednotka HZS Lovosice k výpomoci záchranné přístrojem. Jednotka dohasila trám pomocí džberovky a následně provedla
zdravotní službě (ZZS) do Lovosic k transportu těžké pacientky. Jednalo se o kontrolu ohniska požáru pomocí termokamery.
ženu vážící asi 150 kg. Jednotka provedla transport z přízemí domu s pečoDne 1. 3. v 5.30 hodin vyjela jednotka do ulice Terezínská pomoci ZZS s
vatelskou službou do vozidla ZZS.
transportem těžkého pacienta z třetího patra. Hasiči pomohli zdravotníkům s
Dne 7. 2. ve 13.12 hodin vyjela jednotka čerpat vodu do obce Vrbičany. Jed- naložením pacientky na schodolez a pomáhali při transportu až do sanity.
nalo se o zatopený sklep cca metrem vody. Příčinou byl prasklý vodovodní
Dne 2. 3. v 6 hodin byly povolány jednotky z Lovosic a Litoměřic k dopravní
řad. Nájemníci informovali majitele a poruchovou službu SČVK.
nehodě na dálnici D8 u tunelu v k. ú. Prackovice. Po příjezdu na místo udáDne 14. 2. v 7.40 hodin vyjela jednotka k požáru osobního automobilu na losti zde již byla Policie ČR a ZZS. Jednalo se o nehodu nákladního automodálnici D8 na 55. km ve směru na Německo. Došlo zde k zahoření v motoro- bilu, který čelně narazil do portálu tunelu. V něm cestovali řidič a spolujezvé části vozidla. Požár lokalizovala před příjezdem HZS posádka automobilu dec, kdy řidič se z vozidla dostal sám před příjezdem jednotky. V kabině
pomocí hasicího přístroje. Hasiči následně použili vysokotlaký proud k doha- zůstal zaklíněn zraněný spolujezdec, ke kterému se hasiči dostali zadní částí
kabiny, protože kabina byla silně zdeformovaná. Po dobu zásahu hasiči košení žhnoucího materiálu v motorové části.
munikovali se zraněným spolujezdcem, který si stěžoval na bolest nohy. NaDne 15. 2. v 15.03 hodin vyjely jednotky ze stanice HZS Lovosice a SDHO konec se hasiči ke zraněnému dostali, provedli předlékařskou pomoc, protoLibčeves k dopravní nehodě nákladního a dodávkového automobilu na silni- že zásah probíhal ve výšce a na těžko přístupném místě a zraněného vynesli
ci č. 15 na kilometru č. 21,6 v katastru obce Podsedice. Na místě byla jedna na páteřové desce. Venku si spolujezdce převzala k dalšímu ošetření ZZS.
těžce zraněná osoba zaklíněná v dodávce a dvě osoby usmrcené následkem
dopravní nehody rovněž v dodávce. Na místě hasiči spolupracovali se ZZS a Před polednem 5. 3. byla jednotka odvolána z kondiční jízdy a vyslána k
PČR. Komunikace byla po dobu zásahu uzavřená a částečně se zprovoznila likvidaci olejové skvrny do ulice Komenského. Jednalo se o únik cca 5 l motorového oleje ze stojícího vozidla. Olej unikl na komunikaci, kde jej projížpo 16. hodině.
dějící vozidla rozjezdila v úseku cca 50 m, a v kombinaci s mokrou vozovkou
Dne 20. 2. v 19.43 hodin vyjela jednotka do Terezínské ulice, kde došlo k se vytvořil kluzký film. Jednotka skvrnu zasypala sorbentem a na místo byly
úniku plynu v bytovém domě. Majitelka se sousedem před příjezdem hasičů povolány technické služby města.
našla přesné místo úniku a oba následně zavřeli přívod plynu do bytu. Jednotka provedla měření koncentrace a nezjistila žádnou nebezpečnou kon- Dne 7. 3. v 11.40 hodin byla jednotka povolána k požáru dodávky na dálnici
centraci plynu. Po příjezdu pracovníka plynové pohotovosti byla provedena D8, na 46. km ve směru na Ústí nad Labem. Jednalo se o požár v motorové
části vozidla Ford Transit. Ve vozidle cestovali tři dělníci, kteří byli v době
nutná oprava na plynoměru.
našeho příjezdu mimo vozidlo. Vozidlo se nacházelo v odstavném pruhu,
Dne 15. 2. v 7.19 hodin byla povolána jednotka ze stanice Lovosice k požáru kde byla provedena likvidace požáru pomocí vysokotlakého proudu. Z vozikomínu do obce Klapý. Došlo zde k zahoření přilehlého trámu ke komínové- dla uniklo nepatrné množství motorového oleje, který byl zasypán asi 2 kg
mu tělesu. Před příjezdem jednotky hasil majitel komín práškovým hasicím sorbentu.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel stanice

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice v období od 15. 2. do 15. 3. 2021

Fyzické a verbální napadání
18. 2. v 17:30 hodin jsme před prodejnou Penny řešili fyzické a verbální naRušení nočního klidu
padání mezi osobami.
19. 2. v 10:00 hodin jsme v lesoparku Osmička řešili fyzické napadení osoby. 24. 2. v 22:40 hodin jsme v ulici Terezínská řešili uložením pokuty rušení nočOsoby podezřelé z fyzického napadení byly na místě zadrženy. Poškozenému ního klidu.
byla k ošetření přivolána RZS.
Znečištění veřejného prostranství
26. 2. v 14:35 hodin jsme v ulici Tovární řešili uložením pokuty znečištění
Porušení nařízení v době nouzového stavu
18. 2. v 17:20 hodin jsme v ulici Zámecká řešili porušování nařízení v rámci veřejného prostranství.
krizových opatření.
Porušení nařízení v době nouzového stavu
27. 2. v 16:20 hodin jsme v ulici Žižkova, před halou ČD žst. Lovosice, řešili
Úkony na žádost Policie ČR
19. 2. v 19:40 hodin jsme na žádost Policie ČR prověřovali unikající plyn skupinu osob, která porušovala nařízení v rámci krizových opatření a nereagovala na opakované výzvy k dodržování právních norem. Jedna z osob,
v bytovém domu v ulici Terezínská.
21. 2. v 21:00 hodin jsme na žádost Policie ČR prověřovali v ulici Terezínská bytem z Čížkovic, při řešení události sdělila mj., že se snaží hlídku nakazit.
psa, který byl uzavřen v zaparkovaném motorovém vozidle.
22. 2. v 11:00 hodin jsme na žádost Policie ČR řešili v ulici Nádražní zaparko- Močení na zastávce MHD
28. 2. a 12. 3. jsme řešili osobu z Horního Litvínova, která močila na zastávce
vané vozidlo, které bránilo ve výjezdu.
22. 2. v 16:30 hodin jsme na žádost Policie ČR v ulici Kostelní zajistili použi- MHD v ulici Osvoboditelů resp. na fasádu domu v téže ulici.
tou injekční stříkačku.
26. 2. v 18:50 hodin jsme na žádost Policie ČR v ulici Žižkova prověřovali Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
osobu z Horního Litvínova k porušování nařízení v rámci krizových opatření. 6. 3. v 14:00 hodin jsme v ulici Krátká prováděli úkony k ukládání odpadu
2. 3. od 7:00 do 8:50 hodin jsme na žádost Policie ČR na silnici I/30 usměrňo- mimo vyhrazená místa. Osoby z Lovosic vyložily odpad mimo zde se nacházející kontejnery.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
vali provoz na nájezdu na dálnici D-8 z důvodu dopravní nehody.
2. 3. od 9:00 do 11:00 hodin jsme na žádost Policie ČR na silnici I/30 a na
dálnici D8 usměrňovali provoz z důvodu další dopravní nehody.
7. 3. 2021 v 21:20 hodin jsme na žádost Policie ČR prováděli pátrání po osobách, které měly v ulici Dlouhá poškodit zaparkovaná vozidla. Osoby byly
zadrženy Policií ČR.
Znečištění veřejného prostranství
23. 2. v 16:50 hodin jsme v ulici Žižkova prováděli úkony ke znečištění veřejného prostranství. Osoba z Horního Litvínova vyházela odpadky z kontejneru
na smíšený odpad.
Porušení nařízení v době nouzového stavu
23. 2. v 12:30 hodin jsme v jedné z provozoven v ulici 8. května řešili u osoby
z Horního Litvínova opakované porušování nařízení v rámci krizových opatření.
3. 3. v 11:00 hodin jsme v hale ČD žst. Lovosice řešili u osoby z Mělníku porušování nařízení v rámci krizových opatření.
Vloupání do zahradního domku
28. 2. v 10:00 hodin jsme v ulici Teplická prováděli úkony ke krádeži věcí ze
zahradního domku. Pro podezření ze spáchání trestného činu byl případ
předán Polici ČR k provedení úkonů v trestním řízení.
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Děti

DDM Elko připravil hru

Děti posílají úsměvy všem lidem

My, děti ze Základní školy Sady
pionýrů Lovosice, posíláme úsměvy
všem lidem, kteří ho v této těžké
době potřebují. Přidáváme jednu
dobrou radu. Užívejte si obyčejné
každodenní radosti se svými nejmi-

Dům dětí a mládeže Elko Lovosice
připravil na jarní dny hru „Od(QR)
kódujme spolu Lovosice“. Při naší
hře budete mít za úkol hledat a
skenovat QR kódy a odpovídat na
jednoduché
otázky.
Potřebovat
budete jen chytrý mobilní telefon,
tužku a papír. V případě nejasností
volejte 733 751 552.
Po Lovosicích rozmístíme 12 QR
kódů. Ty najdete pomocí mapy,
vytvořené pro tuto příležitost. První
kódy s mapkou naleznete od prvního dubna na nástěnce u DDM Elko,

lejšími, radujte se z maličkostí a
úsměv přijde i k vám. Vy ho pak
rozdávejte dál, protože s úsměvem
jde vše lépe. „Společně to zvládneme.“
Učitelé a zaměstnanci ZŠ Sady pionýrů

Václavské náměstí 1. Mapku si buď
vyfoťte, nebo stáhněte z našich
stránek www.ddm.lovosice.net či
Facebooku (DDM Elko Lovosice).
Všech 12 odpovědí si čitelně zapište
na papír, který spolu s vaším jménem, příjmením a telefonním číslem
vhoďte do schránky Elka, abychom
vás mohli kontaktovat ohledně výhry. Konec hry je 15. dubna 2021.
Pro ty nejrychlejší, kteří správně
zodpovědí všech 12 otázek, máme
připravenou věcnou cenu, ostatní
obdrží drobný dárek.
DDM Elko

Na viděnou!

Před nedávnem jsme společně s
orchestrem Police Symphony Orchestra (PSO) nabídli v našem městě
malý koncert v rámci projektu Na
slyšenou. Orchestr PSO z Police n. M.
přichází během dubna s další částí
bezpečné kultury i u nás ve městě.
Mladí hudebníci z PSO se také
nevzdávají a připravili projekt “Na
viděnou!” a než se budou moci se
svými posluchači potkat tváří v tvář,
rozhodli se vstoupit do veřejného
prostoru s novým typem kulturního
vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit
plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní
složce mohou přenést do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní
QR kódy, které budou výtvarně zpracované. Pod každým z nich se skrývá

duben 2021

jiná skladba z koncertů PSO a většina
mobilních zařízení je umí intuitivně
načíst. Pokud kód načtete, uvidíte
převážně koncertní provedení skladeb, které má orchestr takzvaně v
šuplíku, s milými hosty, jako jsou
například Vendula Příhodová, Jan
Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet
Národního divadla a mnoho dalších.
Potkat se s plakáty bude možné od
dubna ve městech a obcích, která se
připojí k projektu „Na viděnou!”. Pro
zpříjemnění procházky pak bude
stačit mobilní telefon, v něm přístup
k internetu a volba trasy tak, abyste
objevili všechny hudební dárky, které
pro vás PSO připravil. Variant
„hrajících plakátů” je hned několik a
nabídnou vám i u nás ve městě sice
zaznamenanou, ale přesto vlastně
živou kulturu. Tak Na viděnou!
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Sport

Házenkáři Lovosic jsou znovu mezi nejlepšími

Přestože v nejvyšší soutěži házenkářů STRABAG Rail extraliga zbývalo sehrát ještě poslední závěrečné kolo základní části, Lovci Lovosice si již
s předstihem zajistili místo mezi nejlepšími čtyřmi týmy letošního ročníku. Zároveň s postavením v první čtyřce získali výhodu domácího prostředí
pro zápasy čtvrtfinálové série, která začíná v dubnu.
Také letošní ročník házenkářské extraligy byl
poznamenán pandemií COVID-19. Soutěž sice na
podzim regulérně odstartovala, později ale byla
stejně jako všechny ostatní sportovní aktivity v ČR
přerušena, aby se za přísných hygienických podmínek mohla znovu rozběhnout. Fanoušci mohli na
zápasy svých celků pouze v úvodních kolech, pozdější utkání se již odehrávala za zavřenými dveřmi,
přičemž všichni hráči vždy museli před utkáním
podstoupit povinné testy.
Lovci se s nákazou setkali hned v úvodu soutěže,
kdy byl celý tým poslán do karantény a dvě utkání
základní části museli Lovci dohrávat až zpětně.
Úvod letošního ročníku, stejně jako ty předchozí,
byl v Lovosicích zahájen zápasem na zimním stadionu. Ten se odehrával v rámci 7. ročníku velkého
mládežnického turnaje Házenkářský festival a
Lovci v něm na úvod extraligy porazili tým Nového
Veselí. Hned v dalším kole si Lovci připsali ve
velice dramatickém zápase cennou výhru 33:32
nad mistrovskou Plzní. Následující kola byla jak na
houpačce. Další důležitý bod vyválčili s jedním z
aspirantů na medaile pražskou Duklou, ale domácí
duely se jim nevydařily. Podlehli v nich smolnou
brankou z posledních vteřin Frýdku-Místku, se
Zubřím prohráli rozdílem sedmi branek.
Výsledkový zlom nastal na přelomu listopadu a
prosince. V těchto měsících se naši házenkáři výsledkově a především herně chytili a dobré výkony
potvrzovali i v novém roce. Hned v prvním zápase
roku 2021 sice podlehli Brnu, ale hned následující
den zvítězili v Maloměřicích. Z dalších devíti kol
pouze jedenkrát prohráli (s Karvinou 26:28), ze
zbývajících devíti duelů si připsali hned 14 bodů a
ty je vyšvihly mezi nejlepší čtveřici týmů extraligy.
Poslední duel odehráli Lovci v domácím prostředí
proti Kopřivnici.
Díky skvělým výkonům, které jim zaručily místo v
první čtveřici týmů, si zajistili lepší výchozí pozici
do čtvrtfinálových bojů, která jim dává výhodu
domácího prostředí v případě rozhodujícího duelu
série. V té na ně čeká jeden z dvojice FrýdekMístek a Jičín (v době uzávěrky tohoto čísla nebylo
sehráno poslední kolo, a soupeř tak ještě nebyl
znám, pozn. autorky).
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Lovci se tak znovu probojovali mezi nejlepší celky
v České republice a opět budou bojovat o medaile.
K dobrým výkonům přispěla také trojice elitních
střelců našeho celku, kteří figurují v nejlepší desítce kanonýrů letošní sezony: Jiří Motl, Maxmilian
Jonsson a Jaroslav Trkovský. Ten si svými výkony
vysloužil také nominaci do národního týmu ČR.
„Sezona je pro všechny týmy hodně komplikovaná. Jsme rádi, že se nám v silné konkurenci podařilo uhrát po základní části čtvrté místo. A to i přesto, že hned po prvním kole jsme museli jít do ka-

rantény a následně pak museli dotahovat zápasové manko. Jsem rád, že se dokážeme prezentovat
aktivní útočnou hrou a pevně věřím, že naše výkonnost bude gradovat v play-off,“ sdělil Vojtěch
Srba.
Čtvrtfinálová série začíná o víkendu 3./4. dubna a
hraje se na 3 vítězná střetnutí. Držme našim házenkářům palce, aby i konec sezony mohli ve zdraví odehrát a znovu tak pro Lovosice bojovat o další
cenný kov z nejvyšší házenkářské soutěže.
Lucie Kantůrková

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Inzerce

duben 2021
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Školní jídelna

Jídelna vaří, přihlašování a odhlašování obědů si musí strávníci hlídat
I v době distanční výuky mají děti nárok na dotovaný oběd. Jaký bude provoz školní jídelny po jarních prázdninách? Vaří jídelna
i pro cizí strávníky? V následujícím článku se dozvíte hlavní informace o provozu Centrální školní jídelny.

Podle webu https://koronavirus.edu.cz/, který
provozuje a spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní pedagogický institut České republiky, není provoz školních jídelen
zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí krizové opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb.
Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi
jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry).
V případě žáků, kteří se účastní prezenční výuky,
a zaměstnanců, kteří jsou osobně přítomni na
pracovišti, je možné, aby se stravovali v jídelně.
Tato výjimka pro školní jídelny platí nadále i od
2. března 2021 (kdy došlo ke změně výjimky pro
závodní stravování). Žáci, kteří se účastní distanční
výuky, a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají
osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat
pouze výdejním okénkem, není možné stravu
konzumovat na místě. Vzhledem k tomu, že však
platí nově výrazné omezení volného pohybu osob,
je možné, aby si oběd vyzvedli ti žáci/zákonní
zástupci, kteří mají bydliště ve stejném okrese jako
školní jídelna nebo výdejna.
Jídelny nebo výdejny školního stravování mateřských škol mají v době uzavření mateřských
škol obdobný režim, jako mají v základních školách. Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní
zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou. Zároveň
může zařízení nadále sloužit pro stravování zaměstnanců. Pokud však ze závažných organizačních nebo jiných důvodů není mateřská škola
schopna provoz školního stravování zabezpečit,

Pravidla pro poskytování obědů
- Cizí strávníci (senioři, maminky na mateřské
dovolené a ostatní) mohou odebírat oběd pouze do jídlonosiče či menu-boxu prostřednictvím
výdejního okénka z boku budovy. Provoz od 11
do 13:30 hodin. Označené jídlonosiče je možné
přinést ráno do jídelního okénka od 7 do 8
hodin. Bezobjednávkové jídlo stojí 77,- Kč (mož
-nost zakoupit obal: 4,-Kč/ks)
- Žáci distanční výuky mají nárok na dotovaný
oběd. Obědy musí odebírat do jídlonosiče prostřednictvím výdejního okénka. Výdej od 11 do
14:15 hodin
- Zaměstnanci ve školství se mohou stravovat
ve školní jídelně za stejných podmínek jako žáci
- Provoz školní jídelny je od 11 do 14:15 hodin
- Jídelní lístek je změněn, jídelna vaří pouze
jedno jídlo
- Dodržujte rozestupy 2 metry s nasazeným
respirátorem
může jej přerušit. V obou případech je potřebné
informovat zákonné zástupce.
Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená
hygienická opatření ve školních jídelnách. Vzhledem k zpřísňování opatření proti šíření koronavirové pandemie vyzvala jídelna Lovosice své strávníky již na začátku tohoto roku, aby si hlídali výuku
a přihlašovali, popřípadě odhlašovali obědy podle
vlastních potřeb. „Žáci a studenti mají právo na
dotované jídlo i v případě distanční výuky. My ale
nejsme schopni odhadnout, zda si je žák nebo
jeho zákonný zástupce schopen jídlo vyzvednout.

Obědy jsou automaticky odhlášeny v době prázdnin, na to jsou rodiče zvyklí, ale plošné odhlášení
obědů v distanční výuce může přinést mnoha
rodinám komplikace a problémy. Museli jsme
proto odpovědnost přenést na rodiče a žáky,“
vysvětlila ředitelka CŠJ Jana Dreieckerová.
Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí stejnými pravidly jako provoz restaurací (tedy
skrze výdejové okénko). Centrální školní jídelna
tedy vaří i v těchto dnech pro cizí strávníky, což
jsou především senioři a maminky na mateřské
dovolené. Vaří se podle počtu objednaných jídel a
několik porcí navíc (podle předchozích zkušeností). Pokud by se ale kapacitně rozšířil výdej obědů
dětem, jídelna zruší výdej jídel pro cizí strávníky
bez náhrady. „V tuto chvíli výdejní okénko kapacitně stačí. Občas se dozvídáme o nespokojených
strávnících, že musí stát frontu, ale tak tomu je i
v jiných provozech a restauracích. Nezbývá nic
jiného, než si přát, aby se situace co nejdříve vrátila do normálu,“ dodala Dreieckerová.
Výdejní místo v CŠJ bylo realizováno od listopadu 2019 do února 2020 (4 měsíce). Nové požadavky vznesené hygienou protáhly kolaudační řízení dokončeno bylo 17. července 2020. Výdejna vznikla v místě, kde byl původně sklad brambor. Ten
bylo nutné přemístit a vybourat nový vstup do
budoucí výdejny. V plášti budovy ze severní strany
v místě původního okna byl vybourán nový vstup.
Do výdejny byl umístěn nerezový dřez, a došlo
tudíž k úpravě části vodovodu a kanalizace. Stavební úpravy vyšly město na 289 329 Kč s DPH.
Stále také jídelna vaří jídla pro seniory v Domě
s pečovatelskou službou. Rozvoz jídel zajišťují
Sociální služby města Lovosice.
(ik)

Ředitelka Dreieckerová: Těšíme se, až budeme moci pořádat naše akce
V druhé půlce tematického bloku o Centrální školní jídelně přinášíme rozhovor s vedoucí školní jídelny paní Janou Dreieckerovou,
která ve výběrovém řízení, jež se pravidelně po šesti letech uskutečňuje, obhájila svůj post.

Vstoupila jste do dalšího období
své působnosti ve funkci vedoucí
jídelny. Jak hodnotíte uplynulých 6
let?
Uteklo to jako voda. Když se ohlédnu, vidím, čeho jsme dosáhli, i to, co
se okolo nás pouze mihlo a ztratilo
se v propadlišti dějin. Jsem moc ráda,
že máme nyní stabilní a fungující tým
táhnoucí jedním směrem. Je vidět, že
všechny práce baví, těší se do ní a to
je hodně důležité. Kompetentní a
motivovaný pracovník je garancí
kvality.
Vnímáte ve Vašem oboru změny
legislativy a co pro Vás a práci
přinášejí?
Ano, samozřejmě se musíme přizpůsobit, popasovat se s nově nastalou
situací a jít dál.
Současná situace je vzhledem ke
stále bující pandemii COVID-19
složitá pro fungování i organizaci a
vyžaduje operativní přístup. Jak ji s
personálem zvládáte?
Máme rozdělený tým varny na dvě
směny, všichni v pohotovostním
režimu připraveni naskočit do práce
při změně situace. Provoz byl přerušen pouze po dobu covidu personálu
(druhá půlka října) na dobu nezbytně
nutnou, jinak vaříme stále. Objem Ředitelka Centrální školní jídelny Lovosice Jana Dreieckerová s velvyadministrativní práce je téměř stejný. slancem Spojených států mexických Miguelem Ángelem Vilchisem
Je jedno, zdali objednáte 10 kg suro- při Dnu mexické kuchyně, který jídelna pořádala.
Foto tuc
viny nebo 100 kg. Objednat, naskladnit, nanormovat, vyskladnit, zaúčto- mzdy, zajišťování všech revizí, zkou- 1000. Vaří se jen menší objem jídla,
vat, zaplatit, zúčtovat platby strávní- šek, uzávěrek atd. jsou stále se opa- ale kotle, světla, vzduchotechnika,
ků, komunikovat s bankami, řešit kující práce, ať je strávníků 100 nebo topení musí běžet tak jako tak. Vaří-
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me 400 jídel. Jsou nastavená pravidla,
abychom předcházeli přenosu viru.
Každý den po provozu ozónujeme.
Ibišek, který nešel přemístit, jsme
obětovali ve prospěch zdraví lidí.
Jsme veřejná služba, vařit pro děti je
prioritou. Děti distanční výuky mají
nárok na dotovanou stravu, část
strávníků toho využívá. Je to jedna z
mála možností se vidět se strávníky
napřímo.
Co byste ráda v dalším funkčním
období v rámci CŠJ vylepšila?
Připravuje se modernizace jídelny.
Jídelna je v provozu od roku 1968,
některé její části prošly modernizací.
Je důležité mít jídelnu připravenou
na další léta náročného provozu.
Lovosická CŠJ se stala v minulých
letech centrem vzdělávání a inspirací pro pracovníky ve veřejném
stravování, pořádaly se zde kurzy,
semináře, dny mezinárodní kuchyně... Funguje nějak dále spolupráce
s Asociací kuchařů a cukrářů? Čím
navážete na předešlé úspěšné období?
V současné době jde spolupráce
pouze distančně. Vaří se na dálku,
konference, semináře, kurzy totéž.
Bohužel. Těšíme se na dobu, kdy se
budeme moci vrátit k započaté práci.
Těšíme se na dobu, kdy budeme
moci uskutečnit oblíbené akce: Den
otevřených dveří, Večeře pro veřejnost, Vzdělávací akce pro pracovníky
ve veřejném stravování.
Děkuji za rozhovor.
(rys, foto tuc)
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Historie

Satelitní tábor Lovosice, část první

Málo se ví, že v Lovosicích fungovala pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. (Koncentrační tábor Flossenbürg byl od roku 1942 centrálou
široce rozvětveného systému koncentračních táborů. Měl na 90 poboček ležících mezi Würzburgem a Prahou, od severního Saska až k Dolnímu
Bavorsku. 25 z nich bylo určeno pro ženy, 20 fungovalo na našem území.) Je třeba říci, že v případě Lovosic nejde o klasický koncentrační tábor,
ale o pracovní komando fungující asi od 20. května 1944 do 7. května 1945 pod názvem „Radio Lobositz“. Vězňové, kteří byli vybráni na tuto
práci, jsou vyučenými rozhlasovými mechaniky a radiotechniky. Do Lovosic prvních cca 10 osob přichází z KT Flossenbürg, dalších cca 14 přichází
z KT Neuengamme. Nejprve jsou umístěni v Malé pevnosti (vězení gestapa) v Terezíně (na IV. dvoře) a někteří v KT v Litoměřicích. Na počátku
r. 1945 jsou umístěni v celách soudní budovy (dnešní 4. ZŠ ve Všehrdově ulici). Pracují v radiotechnické dílně v Žižkově ulici. Spravují, vyrábějí a
inventarizují majetek ukradený fašisty. Sklady radiomateriálu se nacházely v mlýně v Prosmykách a také v Úštěku. Komando „Radio Lobositz“
bylo též přechodně nasazeno při stavbě podzemní továrny Richard v satelitním táboře Litoměřice při realizaci elektroinstalace. Velitel komanda
Haase měl k ruce 22 dozorců. Ostraha byla složena z řad válečných invalidů. Na konci války v noci z 6. na 7. května 1945 dozorci prchají
a nechávají vězně svému osudu. Na své věznění a práci v Lovosicích vzpomínal i pan Adolf Cejpek.
Vzpomínky a vyprávění přetlumočil jeho syn a my jej s laskavým svolením otiskujeme.

Vzpomínky na léta 1939 - 1946,
tak jak je popisoval můj otec
Adolf Cejpek, narozený roku
1910, a moje matka Jarmila Cejpková, rozená Krumpholcová –
1921. Můj otec se narodil v Olomouci a byl z 5 dětí. Celé mládí
prožil v okolí města. Ve svých 14
letech byl vedením školy, vzhledem k velmi dobrému výsledku
ve výuce, doporučen do Prahy k
přijímacím zkouškám na profesi
radiomechanik. Přijímací zkoušky
byly prováděny u světoznámé
firmy „Křižík“. U přijímacích zkoušek prospěl s výsledkem - výborný. Započal s výukou a za 4 roky
obdržel výuční list profese
„Radiomechanik“. Po návratu z
učení zpět do Olomouce nastoupil na vojenskou prezenční službu. V létě roku 1939 se poznal se
třemi kamarády. Pravidelně se
scházeli a dohodli se, že z naší
republiky utečou, vzhledem k
okolnostem obsazování republiky
německou armádou a vzdání se
odporu naší armády vůči okupantům. Byl zpracován podrobný
plán k útěku. Každý z nich měl
2 pistole a v kapsách 2 granáty.
Nejprve překročili rakouské hranice a dále pokračovali do Jugoslávie. Asi pět kilometrů za hranicemi Jugoslávie potkali 3 příslušníky
Jugoslávské armády a ptali se jich,
jak se dostanou na nejbližší nádraží. Jugoslávci se představili
jako dobří bratři, kteří milují Čechoslováky. Odvedli je na nádraží
a ukázali, kam mají jít pro jízdenky.
Po otevření dveří do místnosti za
stolem seděli čtyři SS důstojníci v rukou zbraně k okamžitému
použití. Otec se obrátil ke dveřím
s tím, že utečou, ale za dveřmi
stáli jejich dobří přátelé Jugoslávci
se zbraněmi namířenými na jejich
záda. Odpor a použití zbraní ze
strany otce a jeho kamarádů byl
zcela bezpředmětný. Tak započal
čtyři a půl roku trvající vězeňský
život. Jako jediný se v roce 1945
vrátil zpět na svobodu. Jeho tři
kamarádi zahynuli v koncentračních táborech v Německu, kde
přesně se otec nikdy nedozvěděl.
Otec byl i s kamarády odvezen do
Prahy, do věznice Na Pankráci. Ve
věznici každý nový ze zatčených
musel projít dobře propracovaným postupem, formou 12 výsle-
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Seznam vězňů komanda „Radio Lobositz“, 1944 (Národní archiv Praha). Kápo byl Polák a jména často komolil.

chů. „Buď vydržíš, nebo zemřeš“ tak znělo heslo dne. Nebudu zde
popisovat hrůzy těchto výslechů,
pouze to, že první výslech probíhal ve velmi příjemné až rodinné
atmosféře. Od třetího výslechu se
vězni vraceli zpět na celu na nosítkách. Otec výslechy vydržel a
jako ortel byl vynesen rozsudek
„Koncentrační tábor“. Koncentrační tábor „Neuengamme“, který se
nacházel přibližně 18 km od
Hamburku, byl otevřen 13. prosince 1938 jako přístavba koncentračního tábora „Sachsenhausen“.
V roce 1940 dostal statut samostatného koncentračního tábora.
Nejednalo se o vyhlazovací tá-

bor a přesto v letech 1938 - 1945
v něm zahynulo 87 067 vězňů. Dle
vyprávění otce se jednalo o první
koncentrační tábor, kam byl odvezen. Bylo mu přiděleno pořadové číslo, které si již nepamatuji, a
byl přidělen na výkopovou práci
na kanálu Albemet - menší pracovní tábor.
Po nějaké době při ranním apelu
- nástupu, velitel vyzval všechny
vězně, kteří umí opravovat rádia a
rozumí elektrice, aby vystoupili.
Celkově bylo na nástupu asi 3000
vězňů. U vězňů vládla veliká nedůvěra, a tak nikdo na počátku
nevystoupil a povel byl znova
důrazně opakován. Vystoupilo asi

60 vězňů. Sám velitel s tlumočníky
všechny vězně obešel a vyptával
se, kde kdo pracoval. Otec se
představil číslem a uvedl, že se
učil a pracoval u světové firmy
„Křižík“ v Praze. Velitel chtěl vědět
i jméno, a když otec vyslovil jméno Adolf, tak se jen usmál. Byl
vybrán jako jediný a od druhého
dne již nemusel jít pracovat, ale
byla mu přidělena malá místnost,
kde postupně opravoval Němcům
rádia. V táboře pobyl asi něco
přes rok a byl přemístěn do koncentračního tábora Dachau. Koncentrační tábor Dachau se nacházel asi 16 kilometrů od Mnichova.
Nejednalo se o vyhlazovací tábor,
tábor byl určen pouze pro vězně
polické, církevní a podobně. Byly
zde utvářeny pracovní skupiny a
otec byl zařazen do skupiny pro
opravy rádií a el. spotřebičů. Celkem táborem prošlo 3600 Čechů,
z toho jich 1399 zahynulo převážně ze zdravotních důvodů, z
důvodů sebevražd apod. Na konci
roku 1943 byl otec přemístěn do
koncentračního tábora Sachsenhausen. Ten se nacházel asi 25 km
od Berlína. Za dobu od roku 1939
až do r. 1945 táborem prošlo asi
200 000 vězňů. I v tomto táboře
byl otec zařazen ke skupině, která
opravovala radiopřijímače. Velmi
dobře si pamatuji na historku,
kterou mně otec vyprávěl. Velitel
tábora si druhý den nechal nastoupit všechny nové vězně s tím,
že každý vězeň musí mít na sobě
veškeré vyfasované oblečení včetně čepice. Takto vybaveni procházeli táborem a bylo jim ukazováno prostředí, včetně denního řádu. Při obchůzce okolo plotu vzal
velitel jednomu vězni čepici a
hodil jí až k plotu. Vězeň si pamatoval slova velitele, že musí být
vždy řádně oblečen, včetně čepice. Vystoupil z řady a šel si pro
čepici a byl v blízkosti plotu zastřelen z kulometné věže. Nato
velitel všem řekl jednu větu: „Vidíte, tam se nesmí.“ Otec zakončil
vzpomínání: „Po projití celého
tábora byli ještě další 2 vězni zastřeleni a my všichni ostatní jsme
byli vyškoleni, co se nesmí a co je
dovoleno a toho opravdu moc
nebylo.“ Otec v táboře přežil a byl
přeložen do koncentračního tábora v Terezíně.
(rys)
Pokračování příště

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace

Spolek Úsměv = Zdraví
se chystá na jaro s optimismem

Než zapálíte oheň...

Jaro je obdobím úklidu nejen doma, ale i na našich zahradách. Často
se v rámci tohoto úklidu pálí staré
listí či větve. Je potřeba upozornit, že
v připravených hromadách ke spálení se mohou ukrývat ježci nebo ještěrky a další živočichové, kteří si zde
hledají úkryt, a proto je vhodné
místo před zapálením prohlédnout,
aby nedošlo k usmrcení zvířat. Největší riziko je samozřejmě při filipo-

„Svým úsměvem pomáháš všem.
Tak nějak je potřeba se dnes postavit ke složité situaci. Jaro je v plném
proudu a my připravené pobyty
posunujeme dál a čekáme, kdy budeme moci je postupně uskutečnit.
Sezimovo Ústí, Doksy, Libverda,
Františkovy Lázně, Poděbrady, Karlovy Vary, Beskydy, Šumava - dále
cvičení, mandaly, semináře a poznávací výlety… Z médií se na nás hrnou samé negativní zprávy, které
psychice opravdu nepomáhají. Oslovení lékaři doporučují omezit poslech zpráv na minimum,“ říká vedoucí spolku Líba Žamberská.
„Každá činnost je pro lidi opravdu
pomocí. Letošní únor se opět konal
ve znamení hesla Překonejme svůj
La Manche, letos jsme chodili. Byla
to změna a radost připsat si každý
den nějaký ten kilometr. Děvčata
z Domu dětí a mládeže Elko nám
naměřila trasy, které po městě a
okolí nachodíme, pro snadnější počítání. Za tuto pomoc jim velmi děkujeme. Nakonec, když se soutěž uzavřela a poslala k vyhodnocení, tak se
ještě další členové Úsměvu probudili, že se zapomněli nahlásit. Škoda,“
dodala Žamberská.
Náchodská nemocnice v rozhlase
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jakubské noci, kdy se pálí čarodějnice. U velkých vater se k výše jmenovaným druhům zvířat přidávají dokonce i někteří ptáci, kteří tam mohou mít hnízda. Pokud se vatry chystají dlouho dopředu, je riziko upálení
divokých zvířat skutečně vysoké.
Nejlepší a nejbezpečnější je tedy
chystat materiál na ohniště bezprostředně před zapálením.
Ing. Andrea Drašnarová, Ph.D.

požádala o teplé ponožky pro pacienty, Jarka Weiglová napletla 10
párů ponožek a hned poslala. Děkujeme za každou pomoc. Během
února jsme obdrželi 9 tabletů od
Konta Bariery Sen Sen, proškolení
zajistila fa Vodafon - Moudrá sovička. Obětavě se obdarovaným věnují
a radí on-line. Učíme se scházet online a pomalu si zvykáme na to, v co
jsme nevěřili, že se do toho pustíme.
Věřím, že jsme si ani neuměli představit, kolik se v průběhu tohoto
roku, během něhož si mnozí z nás či
našich bližních prošli kovidem, naučíme informací o zdraví. Např. jaké
minerály, vitamíny… potřebujeme
pro zdravý život.
Poděkování patří lékařům, kteří se
snažili poradit, dát informace a přeposlat do našich řad, jak se k sobě
chovat. Naši členové se opravdu
zodpovědně k nastalé situaci postavili, dodržují nošení roušek, nesetkávají se, dodržují vše, co vláda nařídí.
Hlavně se těšíme, že to zvládneme
s úspěchem. Máme velkou výhodu,
že máme kolem tolik možností vyjít
si do přírody a projít se parkem
kolem Labe, trochu si užít čerstvého
vzduchu. Cokoli děláš pro druhé,
děláš pro sebe! (hz, foto archiv spolku)
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Chcete se podílet na zdárném
průběhu mistrovství? Můžete
Pokračování příprav CK JH Lovosice, z.s. na mistrovství
České republiky v silniční cyklistice mládeže ve dnech 9. - 11. 7. 2021.

Organizační výbor tohoto mistrovství ve složení: J. Harvánek, R. Johanovský, M. Melcher, J. Paur, J. Pavelka, M. Žádník za poslední měsíc
s přípravou velmi pokročil. Mimo
Policii České republiky (okresní a
krajské ředitelství) bylo osloveno
taktéž Ředitelství silnic a dálnic ČR,
které již vydalo kladné stanovisko
k tomuto závodu. Souběžně bylo
osloveno Ministerstvo dopravy a
Ministerstvo vnitra ČR v souvislosti
s možností uzavření dálničního sjezdu na D8, konkrétně exit 48 u Lovosic, kde na stanovisko těchto
ministerstev čekáme. Chtěli bychom
čtenáře LD informovat, že okresní a
krajské ředitelství je velmi vstřícné a
aktivně spolupracuje na přípravě
mistrovské tratě, za což jim patří náš
velký dík. V rámci finančního krytí
jsme oslovili další případné sponzory tohoto výjimečného podniku, aby
sponzoring nebyl pouze na městu
Lovosice. Mimo dlouhodobé sponzory, jako je např. FCC BEC Prosmyky, Optik Prudký Lovosice, Dopravní
značení Lipš, Český svaz cyklistiky,
Lovochemie a.s., Pivnice Sarajevo,
Josef Kratochvíl, KBS s.r.o. Lovosice,

Začátek druhého pololetí
na ZŠ Antonína Baráka

se nám podařilo získat i nové sponzory, kteří mají zájem o dlouhodobou spolupráci s naším klubem.
Aktivní přístup k tomuto závodu
projevilo i vedení obcí, kterými mistrovský závod povede. Nejenže
chtějí aktivně pomoci s průběhem
závodu, ale také přislíbili finanční
příspěvek. Chceme tímto všem našim sponzorům poděkovat jak za
současnou, tak i za budoucí pomoc
při organizování cyklistických závodů v našem městě. Věříme, že příprava mistrovství České republiky
v silniční cyklistice mládeže bude i
v dalších měsících zdárně pokračovat. Čtenáře LD chceme taktéž informovat o možnosti placené brigády
při zabezpečení mistrovské trati na
pozici traťový komisař. Případné
zájemce žádáme, aby nás kontaktovali na tel.: 728 993 288 nebo
773 001 882, e-mail: ckjh@post.cz.
Počet volných míst je zatím 30.
V dalších číslech LD chceme informovat širokou sportovní veřejnost o
dalších podrobnostech připravovaného závodu, který bude bezesporu
velkou událostí pro město Lovosice
a jeho občany.
CK JH Lovosice, z.s.

Online Den otevřených dveří pro
budoucí 1. třídy, online besedy s
pracovníkem Policie ČR oboru kriminalistiky a cestovatelem z Norska,
darování ručně vyrobených srdíček
pro zdravotníky. To je vyjmenovaná
jen část aktivit ze začátku druhého
pololetí na naší škole.
Školní družina se zapojila do celonárodní soutěže Srdce s láskou darované. Cílem je podpora tradičních
hodnot, jako jsou láska, přátelství,
rodina, vzájemná úcta, podpora
týmové práce a kreativity dětí.
Paní vychovatelky s dětmi se rozhodly podpořit práci sestřiček a
pracovníků v domovech pro seniory
a v této nelehké situaci jim alespoň
na chvíli zpříjemnit pracovní dobu. V
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každém ze čtyř oddělení družiny se
vyráběly dárečky ve tvaru srdce z
různých materiálů. Jedno oddělení
peklo perníčky, druhé odlévalo čokoládová srdíčka,
třetí tvořilo z
keramiky a čtvrté oddělení vyrobilo
krásná srdíčka z papíru. Ze všech
výrobků se utvořily balíčky a ty se
předaly do Městské nemocnice
Litoměřice, na oddělení Covid a
LDN. Další putovaly do pečovatelského domu v Lovosicích a Libochovicích.
Od obdarovaných přišla velmi milá
poděkování a fotografie. Vše jsme
předali dětem, aby poznaly, že i
zdánlivě malá pomoc má velký význam.
Základní škola Antonína Baráka Lovosice

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Organizace

Centrum kultury Lovoš hodnotí rok 2020

Výsledek ke konci roku 2020 byl 26 000 Kč. Na rozdíl od roku 2019, kdy hospodářský výsledek KC Lovoš skončil ztrátou -6 195 553 Kč, byl tedy
rok 2020 i přes výpadek příjmů zejména středisek LOVO Café a LOVO Divadla způsobený uzavřením provozu v kladných číslech.
Výrazná absence pořádání kulturních akcí způsobená pandemií bohužel omezila provoz KC Lovoš,
nicméně tato doba byla využita alespoň k narovnání legislativních, organizačních a provozních
nedostatků. V provozech KC Lovoš také probíhaly
investiční akce, provozní opravy a proběhla řada
dalších změn. Od konce dubna má KC Lovoš nové
vedení, stejně tak došlo k personální změně v
produkci a grafice i údržbě.
Počátkem roku 2020 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka a byl vydán kolaudační souhlas rekonstrukce II. etapy KC Lovoš. Chod organizace
byl podroben auditu účetnictví, ze kterého vyplynula řada nesrovnalostí (například významná ztráta roku 2019, nesprávné řešení nájemních i pracovně-právních vztahů), které byly v průběhu roku
napraveny. V organizaci byla věnována pozornost
údržbě a postupnému napravování provozních
nedostatků (provozní směrnice, otázky PO a BOZP,
legislativní dokumentace) a závad na objektech a
vybavení (oprava parket na sále LOVO Divadla,
výměna zastaralé sanity, odvrácení havarijních stavů na movitém i nemovitém majetku).
LOVO Divadlo
Řada akcí (zejména plesy, divadelní představení
nebo koncerty) probíhající počátkem roku byly
utnuty s nástupem pandemie. Posléze těžiště
kulturních aktivit spočívalo zejména v letních měsících, kdy došlo k rozvolnění pandemické situace a realizaci mnoha významných a tradičních akcí
(festival Hašmar, Filmové léto na Osmičce, Hudební večery na Václavském náměstí, Litoměřické
svátky hudby) a řady akcí pro děti (festival Špunt,
Hravé úterky, Mejdan na koupálku, dětská divadelní představení atd.). Situace také nechala vzniknout akcím novým, příkladem je hudební festival
Lovo Rockfest. V LOVO Divadle se konala zábavná
představení i koncerty, v LOVO Café pak Open
Mike a hudební večery. Naprostou novinkou byla
streamovaná hudební vystoupení. Řada dalších
akcí byla připravena, avšak vlivem pandemické
situace nerealizována (Oslavy 420 let výročí města,
Valdštejnské slavnosti, Václavská pouť 2020, Týden seniorů a mnoho dalších). LOVO Galerie v
uplynulém roce představila řadu zajímavých výstav, poslední z výstav byla přístupná „vhledem
okny“ do unikátního prostoru, který ovládly velmi
poutavé plastiky. Také byla realizována výstava na
Václavském náměstí ku příležitosti výročí města
Lovosice. Z vánočních akcí KC Lovoš přinesl opět
novinku, a to vystoupení hudebníků s pásmem
koled, kterou bylo možné slyšet po celých Lovosicích. Obecně lze dodat, že bylo cíleno na akce
zejména ve venkovních prostorách, z pohledu
pandemie „bezpečnějších“.
LOVO Café
V roce 2020 byl provoz LOVO Café podroben
auditu i kontrole ze strany SZPI, a to s kladným
hodnocením. Také byl vybudován nový provoz
cukrářské výroby LC v prostorách KC Lovoš, který

byl nutný jak z důvodů hygienických, tak z důvodů
kapacitních a prostorových. Nyní LOVO Café disponuje oddělenou cukrářskou výrobou, která
kapacitně uspokojí nejen kavárnu, ale i zakázkovou výrobu. LOVO Café se velmi pružně přizpůsobilo situaci v gastro oblasti v čase pandemie, kdy
byla zavedena nejen potřebná opatření, ale také
byly rozšířeny služby ve výrobě a zabezpečení
rozvozu obědových menu. Díky personálněorganizačním změnám i využití podpory ze strany
státu byla udržena zaměstnanost, a to i v čase
pandemie.

chozímu roku, kdy akcí bylo 148.

Městská knihovna Lovosice
Pandemická opatření roku 2020 dopadla tvrdě i
na provoz knihovny. Akce nebylo možné konat
celkem půl roku, úplně byla knihovna uzavřena
téměř 3 měsíce, formou výdejního okénka fungovala 4 týdny a kvůli karanténě byla uzavřena 10
dní. Protože se čtení v tuto dobu stalo, kromě
televize, jednou z mála dostupných kulturních
aktivit, počet výpůjček nakonec oproti jiným běžným letům neklesl tak dramaticky, jak se očekávalo. I díky tomu, že se čtenáři raději knihami předzásobovali, v roce 2020 vypůjčili 28.323 knih a
časopisů (v roce 2019 – 32.238). Zaregistrovalo se
961 čtenářů (v roce 2019 – 1213). Z akcí celostátního významu se nemohla uskutečnit „Noc s Andersenem“, oproti tomu akce „Už jsem čtenář“ se
uskutečnila a bylo pasováno na čtenáře 120 prvňáčků. Ostatních akcí jako například přednášek,
autorských čtení, koncertů, akcí pro školy či tvořivých dílen se uskutečnilo celkem 71, oproti před-

Vývoj, představy a očekávání
Nadále je cílem rozvíjet služby celé organizace i
zvyšovat kvalitu již poskytovaných, a to všem návštěvníkům, turistům, čtenářům či nájemcům,
zkrátka široké veřejnosti. Mezi blízké cíle patří
opravdové nastartování LOVO StartUpu a plné
využití jeho zamýšleného potenciálu. V přípravě je
také dovybavení hudebních zkušeben a tím umožnění fungování řadě začínajících i zavedených
hudebních těles v prostorách KC Lovoš. Za zmínku
stojí uvést budoucí muzeální aktivity v prostorách
staré radnice a zatraktivnit krásně zrekonstruovanou historickou dominantu Lovosic.
Mezi ty nejdůležitější cíle patří však navrácení
plnohodnotného kulturního života do prostor KC
Lovoš a celých Lovosic. Doufejme společně v brzké
zlepšení pandemické situace a otevření všech
našich součástí. Brzy na viděnou na některé
z budoucích kulturních či společenských akcí.

Změna konání jednání zastupitelstva
Zasedání zastupitelů města Lovosice, které se mělo konat 31. března,
proběhne z důvodu epidemiologické situace v náhradním termínu,
a to 21. dubna. Místo a čas zasedání zůstávají stejné.

Další články najdete
na dnesek.lovosice.com
duben 2021

Informační centrum
Provozu Informačního centra se také dotkla řada
omezení, pokles návštěvnosti i tržeb. Dle možností
Infocentrum poskytovalo službu lovosické veřejnosti a turistům. Průběžně docházelo k doplňování
turistických upomínkových předmětů, knižních
titulů souvisejících s regionem nebo například
produktů regionálních dodavatelů. Zajímavostí
v prostorách Infocentra je instalace výstavy
„Geologický vývoj Českého středohoří“.

Ing. Petr Drašnar, Ph.D., ředitel KC Lovoš

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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Seriál

Městské noviny v Lovosicích, 3. díl

Město Lovosice – Zpravodaj
(změnu názvu vysvětluje
šéfredaktorka Petra Tachecí
v textu)
Poslední
číslo
Lovosického
dneška vyšlo 31. prosince 2009.
Lovosická radnice v tomto roce
přišla s návrhem, že je potřeba
změnit ráz městského zpravodaje. Na zastupitelstvu se v příhodné době objevila Petra Tachecí,
která nabídla vydávání úplně
nového zpravodaje zdarma (tedy
pro občany). Vydavatel zaplatil
za 1 rok vydávání celkem cca 680
tisíc Kč. (Finanční náklady na 1
rok vydávání Lovosického dneška
činily 414 tisíc Kč, za prodej novin vybráno cca 103 tisíc Kč.)
Motto: „Nový zpravodaj najde
každý občan ve své schránce, a
bude mít tak dostatek informací
a včas.“
„Nechceme být spojováni se
starým titulem,“ vysvětlila nová
šéfredaktorka v Litoměřickém
deníku 1. února 2010 důvody ke
změně názvu a také výrazné odlišnosti v pojetí zpravodaje oproti
Lovosickému dnešku. V novém
Zpravodaji byla jen asi polovina
informací z Lovosic, a pokud
byly, tak opožděně. Mnoho článků bylo převzatých buď z internetu, nebo ze Zpravodaje města
Děčína – v 1. čísle cca polovina.
Vesměs odpadly články o kultuře, historii města, výletech do
okolí… a zprávy! V novém Zpravodaji nebyly ani zprávy z rady
města nebo ze zasedání zastupitelstva, o umístění kontejnerů na
odpad apod. Důvod pro změnu
koncepce, zlepšení informovanosti občanů, Zpravodaj naprosto nesplnil. Naštěstí byly v roce
2010 volby a převážná většina
stran měla návrat k názvu Lovosický dnešek a lovosické redakci
ve volebním programu.
Od 22. února 2010 vycházel
tedy v Lovosicích měsíčník s názvem Zpravodaj. Šéfredaktorkou
Zpravodaje se stala Petra Tachecí. Vycházel v nákladu 3500 kusů,
všechny lovosické domácnosti ho
dostávaly zdarma. Nový Zpravodaj měl jen 8 stran, Lovosický
dnešek 20 (někdy víc). Poprvé byl
Zpravodaj tištěn ale částečně
barevně, i když na horším papíru.
Vydavatelem bylo Kulturní středisko Lovoš, Bc. Martin Kohl
(pověřen byl radou města – viz
usnesení 29/2010 - souhlas s
vydáváním Zpravodaje města
Lovosice a podpisem smlouvy s
Natva s.r.o. Děčín do 28. 1. 2010).
Redaktoři redakce: Eva Hozmanová (do března 2010), Miroslav
Hvorka (do dubna 2010), Anna
Stará (od května 2010) a Jiří Veleman (celý rok). Grafika a sazba
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Ladislav Neuman. Poslední číslo na Kohla k podání výpovědi
Zpravodaje P. Tachecí vyšlo v smlouvy o dílo s paní Lenkou
lednu 2011.
Neumanovou, která zastupuje
tisk a grafická zpracování ZpraLovosický dnešek vychází
vodaje, RM rovněž pověřila Bc.
podruhé a zatím stále
Kohla k předložení koncepce
Hned po komunálních volbách nového Zpravodaje s termínem
na 21. Radě města Lovosice dne plnění do 22. 12. 2010.
30. listopadu 2010 bylo v usne- Dne 28. února 2011 vyšla druhá
sení 576/2010 uvedeno: Po mutace Lovosického dneška.
zhodnocení Zpravodaje města Měsíčník se snažil navázat na to
Lovosice pověřuje RM Bc. Marti- dobré z předchozích novin, které

Lovosice vydávaly, a byl opět
zdarma. Dostal nový grafický
kabát, tentokrát barevný a začal
vycházet na recyklované alternativě ke křídovým papírům. V roce
2011 měl 8 stran, od r. 2012 už
12 stran. Šéfredaktorem byl jmenován Radim Tuček. Noviny vydávalo KS Lovoš, zodpovědným
zástupcem vydavatele byl Bc.
Martin Kohl. Redaktoři: Ing. Eva
Hozmanová, Miroslav Hvorka (až
do své smrti v červenci 2016),
Ivana Kocánková (od února
2016), Patrik Pátek (do března
2015) a Jiří Veleman (do dubna
2014). Tiskárna Jiří Bartoš –
SLON, Ústí nad Labem. Tisková
mluvčí MěÚ Jana Hejdová – do
r. 2015. Nedílnou částí měsíčníku
se stala placená inzerce. Do novin se vrátily články o kultuře,
historii města, výletech do okolí i
zprávy (např. rozmístění kontejnerů, zprávy z rady, policie aj.).
Po volbách v roce 2014 zůstal
šéfredaktorem Radim Tuček,
vydavatelem KS Lovoš. Tiskárnu
SLON nahradila v srpnu 2015
Samab Press Group a.s. V prosinci 2015 se stal vydavatelem LD
Bc. Vojtěch Krejčí. Novou tiskovou mluvčí se stala v únoru 2016
Ivana Kocánková.
V dubnu 2017 byly zřízeny nové
webové stránky Lovosického
dneška. Jsou zde tři nové záložky
a to „O nás“, „Archiv“ a „Rubriky“.
V záložce O nás jsou především
kontakty, e-maily a odkazy na
Kulturní středisko Lovoš a redakční radu. Je zde také uvedena
historie Lovosického dneška. Do
záložky „Aktuality“ byly umisťovány články, které se do aktuálního LD nevešly nebo které musely
být redakčně zkráceny.
Změnila se i tiráž: Informační
měsíčník města Lovosice vydává
Centrum kultury Lovoš, 8. května
13, 410 02 Lovosice, IČ: 0830186.
Zodpovědný zástupce vydavatele: Ing. Vojtěch Krejčí. Šéfredaktor: Radim Tuček (tuc). Redaktoři:
Ivana Kocánková (ik), Ing. Eva
Hozmanová (hz). Na přelomu
roku 2019-2020 se stává šéfredaktorkou Mgr. Romana Dian
Soukupová, MBA. Redaktoři:
Barbora Marešová (bm), Ing. Eva
Hozmanová (hz), grafik Radim
Tuček. Zástupce vydavatele Ing.
Petr Drašnar, Ph.D. Poslední
změnou byl v roce 2019 výrazný
facelift, který provedlo grafické
studio Heels Make Deals. To
zpracovalo celkem tři návrhy
vzhledu s typickými fonty LOVO
a odstíny šedé a černé. Nakonec
zvítězila varianta s převažující
modrou barvou. Lovosický dnešek je v roce 2019 už 20stránkový.
(hz)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace

Sčítání lidu 2021

Každých 10 let probíhá sčítání obyvatel, domů a bytů. Je možné zvolit ze
dvou možností: online od 27. března do 9. dubna na www.scitani.cz/
csu/scitani2021/scitani-online, nebo pokud to nestihnete či nechcete
nebo nemáte online možnosti sečtení, máte zákonnou povinnost od 17.
dubna do 11. května vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu
s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.
Sčítání se týká každého občana (za nezletilé vyplní dospělý člen domácnosti) a cizinců s trvalým pobytem či delším než 90 dní.
Jestliže dočasně pobýváte ve zdravotnickém zařízení, může za vás společný
sčítací formulář vyplnit jiný člen domácnosti. Pokud jste ve zdravotnickém
zařízení dlouhodobě a v době sčítání za vás formulář doma nikdo vyplnit
nemůže (například žijete sami), budete sečteni v daném zařízení. V případě,
že to váš zdravotní stav dovolí, můžete se sečíst online. Listinné sčítání v
nemocnicích bude řešeno individuálně, v závislosti na jejich kapacitě a
obsazenosti a vždy s respektováním aktuálních hygienických opatření a na
základě konzultací s jejich správci.
KONTAKTNÍ MÍSTO PRO LOVOSICE JE: Česká pošta, Lovosice 1
Osvoboditelů 1228/32, 41002, Lovosice
Sčítací komisaři
Sčítací komisaři jsou speciálně proškolení zaměstnanci České pošty a Českého statistického úřadu. Jejich úkolem je od 17. 4. roznos listinných sčítacích formulářů v předem oznámeném termínu (dostanete oznámení do
schránky) těm, kteří se nesečetli online. Sčítací komisaři mají viditelně
umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat svým osobním
dokladem (například občanským průkazem nebo cestovním pasem).
Pokud nebudete zrovna doma, komisař se vás pokusí zastihnout ještě jednou. Náhradní termín vám opět bude oznámen. Termín a interval návštěvy
komisaře také můžete zjistit telefonicky nebo osobně na kontaktních místech sčítání na vybraných pobočkách České pošty. Adresy a kontakty zjistíte na https://scitani.ceskaposta.cz/ na telefonních číslech 253 253 683
(běžná pevná linka) či 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) nebo na obecních úřadech (zpravidla na úředních deskách).
Listinný formulář má tři varianty: základní formulář pro domácnost do 5
osob, dodatečný formulář pro domácnost s více jak 5 osobami a samostatný formulář pro jednu osobu, jenž je určen pro lidi žijící jednotlivě v
ubytovacích a jiných zařízeních. Dle toho se liší počet stran a doplňující
údaje. Základní nápověda k vyplnění je přímo součástí listinného sčítacího
formuláře u každé jednotlivé otázky. Před vyplněním si prostudujte pokyny.
Přínos sčítání
Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná
už od roku 1869. Probíhá každých 10 let, stejně jako ve většině ostatních
zemí. Díky tomu výsledky umožňují srovnání současného stavu naší země s
minulostí i se zbytkem světa. Získaná data mohou pomoci při plánování
opatření, aby se v Česku žilo lépe, například při řešení nedostatku
volných bytů, nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné
profese, nebo zavedení vlakových a autobusových spojů. Pomáhají při
zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích.
První výsledky sčítání budou zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022. Další
výstupy budou publikovány podle průběhu zpracování. Vše bude zdarma k
dispozici v rámci nové webové prezentace, která umožní sestavovat tabulky, grafy i mapy podle vlastních zadání.
Detailní informace naleznete na: www.scitani.cz

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

duben 2021
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Slované v Lovosicích na prahu dějin
O vstupu Slovanů do srdce Evropy toho mnoho nevíme, věrohodné historické prameny o něm zatvrzele mlčí. V psaných zprávách ve spisech
historiků z 6. století není z dob stěhování národů o příchodu Slovanů do střední Evropy ani zmínka (pojmem stěhování národů se označují
rozsáhlé migrace obyvatelstva, které probíhaly koncem starověku a počátkem středověku).
Záhadný, svobodomyslný a vytrvalý národ. Objevil se na východě tehdy známé Evropy a v sedlech
koní se jako blesk řítí na západ. Rychlost a úspěchy jeho invaze jsou nepředstavitelné. Během
krátké doby obsahuje území o velikosti někdejšího
keltského impéria v dobách jeho největšího rozkvětu. Slované. Objevili se nenápadně, pravděpodobně k nám vstoupili v první třetině 6. století ze
severu Moravskou branou a osidlovali úrodné nivy
při řekách. Druhá slovanská vlna přišla v Sámově
době, tedy na začátku sedmého století, ze západního Maďarska. Nově příchozích mohlo být kolem
sta tisíc a tito lidé se spojili se zbytky původních
obyvatel české kotliny (podle mnohých Kelty) a
vytvořili kmen, který si dal jméno Čechové. Bojovali s Avary a Franky a spolupracovali se slovanskou říší Velká Morava. Lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že v severočeském regionu se pravděpodobně udála v roce 631 nebo
632 slavná bitva, která je v kronikách zachycena
jako vůbec první zmínka o slovanském státě
v české kotlině. Bojovníci Sámovy říše (Sámo byl
možná původem keltský kupec, kterému se podařilo sjednotit slovanské kmeny) na legendárním
hradišti Wogastisburk porazili germánská vojska
franckého krále Dagoberta.

mnoha dálkovými kontakty. Centrum u Modly
však začíná v 10. a 11. století upadat, což bylo
způsobeno rozmachem blízkých Litoměřic, podporovaných Přemyslovci. Centrum středověké vsi se v
této době posouvá z původního místa u ústí Modly asi o 1 km jihovýchodně do prostoru dnešního
kostela sv. Václava a původní centrum je na dlouho opuštěno.
K významné změně došlo v polovině 10. století,
kdy roli Hrádku převzalo Boleslavem I. nově založené hradiště na Dómském pahorku v Litoměřicích, 6 km severovýchodně od Lovosic, na protější
straně Labe, kolem něhož se rychle začala formovat sídelní aglomerace, jejíž význam později zatlačil Lovosicko do pozadí. Litoměřice se tedy díky
silné církevní i panovnické podpoře staly ve 12.
století novým mocenským střediskem. V době
sjednocování českého knížectví nebylo pro stará
centra nepodléhající Přemyslovcům místo. Hradiště Vlastislav, středisko Lučanů, podlehlo válečné
akci, kníže Václav bojoval s Radslavem, knížetem
Zlickým, Boleslav I. nechal v roce 995 vyvraždit
Slavníkovce, Boleslav II. roku 1108 členy kmene
Vršovců. Český stát vznikl jako knížectví v 10. století. Velmi brzy se dostal do sféry vlivu Svaté říše
římské. Jejím lénem se stal roku 1002 a povýšení
na království dosáhl roku 1198. Počáteční období
sjednocování území trvalo asi do konce 10. století.

Naše dějiny tedy začínají poetickou pohádkou o
příchodu praotce Čecha na Říp. „Vítej, země zaslíbená,“ zaznělo tenkrát prý z jeho úst. Tak to alespoň po asi 600 letech zapsal první kronikář Kosmas v roce 1120, tehdy ovšem latinsky. O kmenech na českém a moravském území se z rané
fáze zachovaly jen kusé zprávy od arabských nebo
židovských obchodníků nebo ve spisech franckých
mnichů. Nejstarší je tzv. Geograf bavorský, který
zachycuje situaci z poloviny 9. století. Ani z něj
však nelze přesně určit, jaké bylo rozložení kmenů
v Čechách. Odhaduje se, že Dúdlebové žili na jihu,
Vršovci v okolí Botiče, Pšované na Mělnicku a jižní
části Liberecka, Děčané kolem Děčína, Charvátci
na Liberecku a Mladoboleslavsku, Litoměřici kolem soutoku Labe a Ohře, Zličané a Slavníkovci
v Polabí východně od Prahy, Lemuzi a Lučané
v Podkrušnohoří a Sedličané kolem Kadaně a na
Karlovarsku.
První známkou příchodu Slovanů do Lovosic jsou
poněkud hřmotné a neforemné hrnce takzvaného
pražského typu, nalezené v místech původního
keltského sídliště, na místě dnešních ulic Resslova,
Dlouhá a Osvoboditelů. Jedná se o nejstarší nálezy
na celém litoměřickém okrese, staří Slované chtěli
kontrolovat přístaviště. Slovanské osídlení je archeologicky doloženo před 8. stoletím. V trojúhelném prostoru mezi Lovosicemi, Mlékojedy a Bohušovicemi nad Ohří, tedy v úrodné sníženině
jižně od Labe a západně od Ohře, existovala již ve
starohradištní době poměrně významná a relativně hustě osídlená aglomerace. Starohradištní nálezy z Lovosic jsou známy ze dvou poloh. Správním
střediskem bylo původem lužické hradiště na
Hrádku (269 m n. m.) nad ohybem Labe, na samém začátku labské soutěsky mezi Velkými Žernoseky a Libochovany, 4 km severně od Lovosic.
Protože opevněné centrum na Hrádku leželo
mimo vlastní lovosickou aglomeraci, od níž bylo
odděleno širokým tokem Labe, není divu, že opevněný sídelní okrsek vznikl také přímo v prostoru
Lovosic. Severozápadní lovosická sídelní poloha v
okolí ulic Resslovy a Ústecké, tedy později neosídlená plocha přibližně od odbočky staré teplické
silnice ke Lhotce nad Labem, byla oddělena od
okolního osídlení příkopem a snad i lehčím opevněním. Několik středohradištních až mladohradištních pohřebišť v prostoru Lovosic ukazuje na
uskupení asi čtyř osad, situovaných k nápadnému
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ohybu Modly před jejím ústím do Labe ještě v
10. - 11. století. Již v raném středověku byly Lovosice významnou křižovatkou několika cest (ze
Saska přes Chlumec a Zim, z Prahy přes Brozany, z
Prahy přes Slaný a Budyni nad Ohří, z Litoměřic, z
Bíliny přes Třebenice) a těžily i ze své polohy na
Labi, na němž existoval přístav. Lovosicko mělo
úzké obchodní kontakty s německými oblastmi za
Krušnými horami.

V 7. - 11. století zde bylo velké opevněné tržiště s
obchodním přístavem. Opevnění asi pocházelo
z 8. - 10. století, jeho součástí byl pravděpodobně
25 m dlouhý příkop. Lovosice jsou proto také
jedním z míst, o nichž se diskutovalo, zda zde
nestál Canburg, hledané raně středověké hradiště,
které se nepovedlo dobýt vojsku Karla Velikého.
Bohatství zdejšího sídliště pramenilo z obchodu s
obilím, které se zde směňovalo za sůl ze Saska. Jak
uvádí doktor Salač, v Resslově ulici byly nalezeny
nadměrně objemné jámy na obilí, hluboké až 5 m.
Nalezena byla i zrnka fíků a vinné révy. Jde o nejstarší nálezy tohoto druhu v Čechách.

Chcete se podívat, jak žili Slované? Navštivte
Březno u Loun. Už od roku 1981 funguje v Březně
u Loun pravěký skanzen. Stojí na místě, kde se
usadily první slovanské karavany. Archeologové
zde po 30letém výzkumu začali stavět přímo na
půdorysech prapůvodních stavení kopii staré vesnice. Ke stavbám používali i stejné dřevo. Když
dostavili vesnici, vyzkoušeli si v ní žít, a to i v zimě.
Během toho si vyráběli potraviny podle raně středověkých způsobů a postavili i funkční repliku
Význam tohoto slovanského sídliště byl značný. hrnčířské pece. U slovanských obydlí tu visí prouOsídlen byl pás cca od kostela po konec ulice těné koše na ryby, kterým se říkalo vrše. Podle
Dlouhé. Stejně jako v pravěku představovalo vý- nich se zdejší kmen jmenoval Vršovci.
hz, foto skanzen Březno u Loun
znamné centrum nadregionálního významu s
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Knihovna / Historie

Novinky městské knihovny na duben

V komplikovaném období, v němž
se nacházíme, se nedá mnoho věcí
dělat. Městská knihovna Lovosice
však přináší svým čtenářům spousty
nových titulů, které nabízejí množství
zajímavého počtení nejrůznějších
žánrů a zaměření.
Městská knihovna Lovosice měla
v roce 2020 celkem 961 registrovaných uživatelů. Celkový počet návštěv, a to včetně on-line služeb
dosáhl 21 005. Knihovna disponuje
rozsáhlým fondem - celkem 46 262
titulů, z toho je 13 786 naučné literatury a 31 420 literatury krásné. V
roce 2020 do jejích fondů přibylo
celkem 1 410 knih.
On-line katalog pro výběr a výpůjčku knih naleznete na webové stránce
www.lovosice.tritius.cz, e-mail pro
rezervaci knih je beletrie.knihovna
@lovosice.com a telefonické spojení:
416 571 280 a 733 712 725.

Válečné romány:
Dědictví války, Scott A.
Dítě třetí říše, Robotham M.
Holky od Spitfirů, Lane S. M.
Vězňova žena , Brookes M.
Romány pro ženy:
Druhý život, Tůmová K.
Jen trochu lásky, Gillerová K.
Zdání a manžel vždy klamou, Jakoubková A.
Příliv, Schánělová L.
Všude samý Skot, Enoch S.
Naučná literatura pro dospělé:
Jak nás mozek klame, Moukheiber A.
Život ve středověku, Vondruška V.
Co naše babičky uměly a na co my
jsme zapomněli II. , Učňová M.

Beletrie pro děti a mládež:
16-03-20 (sci-fi) , Pekárková S.
Kroniky pozůstalých (fantasy 3 díly),
Pearson M.
Temné koruny (fantasy 3 díly), KenDetektivní romány:
dare B.
Bez lítosti, Cole M.
Princezna popela (fantasy 3 díly),
Utajená dcera , Rimmer K.
Sebastian L.
Než jsem zemřela, Tremayne S. K.
Jak Fiškus sázel masovou kuličku,
Černé zlato, Stabenow D.
Hodná a zlobivá holka, Robotham M. Nordqvist S.
Nejlepší britské krimipovídky, Child Jak Fík vyrostl (leporelo), Čechura R.
L., Gaiman N. a 40 dalších
Populárně-naučná literatura pro
Případ čurací panny, Ludvíková J.
děti a mládež:
Pátá čtvrť, Fischl V.
Poznáváme zvířata lesa s Červenou
Když zpívají labutě, Cílek R.
Karkulkou , Sedláčková J.
Kniha na výlety, Dvořák J.
Sci-fi romány:
Encyklopedie dobrých skutků, PlíhaYarminův syndrom, Heteša P.
lová K.
Výdech, Chiang T.
Série Mašinérie říše (3 díly), Lee Y. H.
A na závěr jsem nechala tři knihy ze
série Naši velikáni od Tomáše NěHistorické romány:
mečka: Jan Hus očima krejčího OnPapežova dcera, Bauer J.
U dvora římského krále Josefa, Sirot- dřeje a panny Anežky, Marie Terezie
očima Marie Antoinetty a generála
ková S.
Laudona a Tomáš Garrigue Masaryk
Spiknutí oběšenců, Vondruška V.
Kočovná nevěsta a jeptiška, Lorentz I. očima slečny Alice a mistra Viktora
Zdeňka Černá, vedoucí knihovny
Šikmý kostel 2., Lednická K.

Příští číslo Lovosického dneška
vyjde 7. května
duben 2021

Čestní občané města Lovosice - Prezident Masaryk
(7. 3. 1850 Hodonín – 14. 9. 1937 Lány)

Není nám známo, zda bylo čestné
občanství udělováno v Lovosicích už
před rokem 1918. Historicky prvním,
komu bylo čestné občanství Lovosic
uděleno, byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Čestné občanství města Lovosic mu bylo jednohlasně
uděleno 6. března 1935 na slavnostním zasedání zastupitelstva města
všemi (i německými) zastupiteli. K
jeho poctě byla Hlavní třída
(Hauptstrasse) přejmenována na
Masarykovu ulici (Masarykstrasse). V
Lovosicích byly také před školou Dr.
Miroslava Tyrše (dnešní gymnázium)
Masarykovy sady/Masarykův park
(1928-1938) – za Velkoněmecké říše
byl název zrušen (1938-1945); v
letech 1945-1950 opět Masarykovy
sady (poté Sady pionýrů). Dnešní
čtvrť Nové Klapý se do 10. října 1938
jmenovala Masarykova čtvrť. Po komunistickém převratu byl prezident
Masaryk z historie vymazán. Ani po
sametové revoluci se názvy zpět
nevrátily.
Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M., TGM nebo prezident
Osvoboditel, byl československý
státník, filosof, sociolog a pedagog,
první rezident Československé republiky. Za jeho zásluhy o stát mu
parlament udělil titul „Prezident
Osvoboditel“ a celkem sedmnáctkrát
byl navržen na Nobelovu cenu míru.
K jeho osmdesátým narozeninám byl
roku 1930 přijat zákon o zásluhách
T. G. Masaryka obsahující větu
„Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil
se o stát“, a po odchodu z funkce
roku 1935 ho parlament znovu ocenil a odměnil za jeho osvoboditelské
a budovatelské dílo.
Pocházel z chudé slovensko-české
rodiny, po studiích ve Strážnici, v
Brně a ve Vídni roku 1876 promoval
filosofickou prací o Platónovi. Roku
1878 se ve Vídni habilitoval sociologickou prací o sebevraždě. Po vzniku
české univerzity v Praze byl roku
1882 jmenován profesorem filosofie.
Založil a redigoval měsíčník Athe-

naeum a v počátcích vedl sestavování Ottova slovníku naučného. Do
veřejného života vstoupil kritikou
tzv. Rukopisů (tj. rukopisů Královédvorského a Zelenohorského).
Roku 1899 vystoupil s požadavkem
na revizi procesu s Hilsnerem (tzv.
hilsneriáda) a proti antisemitským
pověrám. Zároveň se ovšem Masaryk zabýval i sociálními otázkami,
podporoval osmihodinovou pracovní dobu a všeobecné volební právo.
Roku 1900 založil Českou stranu
pokrokovou, za niž byl roku 1907 a
1911 znovu zvolen (jejím jediným)
říšským poslancem. Na základě
dlouhodobého studia a četných
návštěv v Rusku publikoval od roku
1913 nejprve v němčině své nejrozsáhlejší a ve světě nejslavnější dílo
Rusko a Evropa, které bylo posléze
vydáno i v češtině a přeloženo do
několika jazyků
Na začátku první světové války se
Masaryk rozhodl odjet do ciziny.
V emigraci začal spolupracovat s
Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem. V roce 1918
jednal Masaryk o vytvoření nového
státu v USA, kde získal velkou podporu českých a slovenských krajanů.
Vrcholem jeho snahy je Washingtonská deklarace, která byla přijata 18.
října 1918. Masaryk v ní oznámil
zásady nového státu, který měl být
republikou. Do vlasti se Masaryk
vracel jako národní hrdina a byl vítán
nadšenými davy. 14. listopadu 1918
byl Masaryk zvolen poprvé prezidentem jednohlasnou aklamací. Naposledy byl zvolen prezidentem 24.
května 1934.
14. prosince 1935 Masaryk rezignoval ze zdravotních důvodů na post
prezidenta republiky. Jeho nástupcem byl zvolen Edvard Beneš. Masaryk zemřel 14. září 1937. Byl mu
uspořádán státní pohřeb. Jeho úmrtí
bylo vnímáno jako velká symbolická
rána pro republiku. Jeho pohřeb se
stal velkou národní manifestací za
svobodu a demokracii.
(hz)
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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 březnového čísla: Jarní rovnodennost

Dle astronomického kalendáře připadá jarní rovnodennost na 20. března. Toto období předjaří mělo svou důležitost již v dávných předkřesťanských
dobách. Určující úlohu v nich měly změny ročních období. Z toho také vznikaly rituály léty přenášené, které se vztahovaly především k půdě, úrodě a
plodnosti. V jejich načasování se přirozeně prolínal cyklus hospodářského roku s astronomickým kalendářem. Zvláštní význam měly zejména slunovraty, kterým mnohé kultury přisuzovaly magický význam. Středověká křesťanská církev rozložila vlastní církevní slavnosti tak, aby se překrývaly s pohanskými rituály. V rodině v obřadnosti a oslavách měly vůdčí roli ženy. Obřadní úkony spojené se započetím polních prací byly doménou mužů. Předjaří
znamenalo přípravu půdy a setbu obilí a dalších plodin. Za symbolické datum se považoval svátek svatého Řehoře 12. března. Toto období vrcholilo
vynášením Morany, v křesťanském pojetí příchodem Velikonoc.
(rys)

LOVOSICKÝ
DNEŠEK
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