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Vážení spoluobčané,
s přibývajícími slunnými dny se lepší i
nálada těžce zkoušená
epidemickými
opatřeními a vlívá
novou naději do žil.
V našem kraji výrazně stoupá
proočkovanost obyvatel a přes
počáteční pomalý rozjezd
očkovací centra každodenně
obslouží desítky lidí.
Uskutečnilo se druhé zastupitelstvo v tomto roce. Projednáno bylo celkem 23 bodů.
Schváleny byly body týkající se
dotačních titulů pro sport a
volný čas v roce 2021, dále
podpora činnosti sportovních
klubů, podpora sociálních služeb a podpora souvisejících
služeb pro organizace zapojené v komunitním plánování
města Lovosice. Zastupitelstvo
rovněž potvrdilo souhlas s
přijetím dotace pro Přívětivý
úřad.
Pandemická omezení, která
jsou dosud platná, však stále
nedovolují větší shromáždění
lidí, a proto se letos nemohou
konat řádné oslavy konce
II. světové války. Uskuteční se
tradiční uctění padlých kladením věnců, avšak bez průvodu
a účasti vojska a zahraničních
hostů. Dokončeno bylo přesunutí desky padlých u Olejny na
nově vytvořený pomníček. Ten
tak bude pietnějším místem
pro připomenutí tragické události z konce války. Zbývá ještě
osazení květinami a zelení.
Opět se rozjely plánované
akce. Bohužel některé věci
nejdou uspíšit, někde jsou
problémem zdlouhavá jednání, čeká se na dodavatele, na
řemeslníky, na produkty. I přes
tyto překážky se město snaží
dále naplňovat dlouhodobé
vize i podněty občanů. Příjemné květnové dny.
Milan Dian

Osobnosti

Odešel člověk mnoha
zájmů Svatopluk Hašlar
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Aktuality

NOVINKA – Lovosický portál občana umožňuje platbu
poplatků po přihlášení přes internetové bankovnictví
Portál občana města Lovosice je zase o něco více dostupnější. Pro registraci a přihlášení mohou občané využít svůj účet
internetového bankovnictví, který je zpřístupněn v rámci bankovní identity.

Nově tuto službu zpřístupnilo také město Lovosice na svém Portálu občana. „Během března
byla zprovozněna další možnost, jak začít využívat
služby lovosického Portálu občana. Bankovní
identita. Znamená to, že se do portálu můžete
registrovat/přihlásit prostřednictvím Vašeho účtu
internetového bankovnictví. Aktuálně zpřístupňuje možnost hned několik bank: Air Bank, Česká
spořitelna, ČSOB, Komerční banka a Moneta
Money Bank. Přihlášení přes další banky bude
zpřístupněno v následujících měsících. Již nyní
můžete přes portál vyřídit většinu poplatkových
agend,“ sdělil Michal Karvánek, garant pro Portál
občana.
Funguje to tak, že při registraci přes bankovní
identitu bude klient informován, za jakým účelem
identitu využívá, a poskytovatel služeb (v tomto
případě město) obdrží od banky potvrzení o
identitě klienta. Princip bankovní identity spočívá
v tom, že akreditovaná banka obdržela od státu
přístup k základním registrům osob, díky čemuž si
může, za splnění zákonem nařízených podmínek,
identitu klienta ověřit. Každá banka službu svým
klientům zpřístupňuje různým způsobem. Například klienti České spořitelny obdrželi bankovní
identitu automaticky a přihlašovací údaje jsou
shodné s internetovým bankovnictvím, zatímco

třeba klienti ČSOB si ji musí vytvořit sami.
Bankovní identita je postupně zaváděna ve
všech bankách a významným způsobem posouvá
služby eGovernmentu. Občané díky ní v budoucnu získají snadný přístup k mnoha informacím,
pro které byla nutná návštěva úřadu (např. informace z katastru nemovitostí, registru řidičů, trestního rejstříku, vyřízení živnostenského oprávnění,
potvrzení o studiu apod.).
Prostřednictvím portálu občana lze platit veškeré poplatky, které mohou občanovi vůči městu
vzniknout. Včetně pokut ať už v dopravě nebo
třeba za poškození životního prostředí, pokut
v oblasti myslivosti a lesnictví nebo rybářství.
Náklady stavebních řízení, nájemné z nebytových
prostor nebo záboru veřejného prostranství. Samozřejmostí je pak poplatek za komunální odpad
nebo psa. Portál občana má nastaven ke každému poplatku daný bankovní účet města navázaný
na příslušnou kapitolu příjmové části rozpočtu.
„Občanovi stačí vybrat poplatek jako v e-shopu
a zaplatit požadovanou částku. Platbu si může
rozdělit a zaplatit pouze část, která mu bude
odečtena. Poté se mu zobrazí na portále občana
zbývající dlužná částka k doplacení. Takto si může rozložit platbu poplatků do jednotlivých měsíců v roce za celou svou rodinu, musí však

dbát dodržení splatnosti daného poplatku, aby
se nevystavil navýšení poplatku za nedodržení
lhůty splatnosti. Pokud má tedy jeden rodinný
příslušník na sebe navázané ostatní členy domácnosti, má poté zpřístupněny i tyto pohledávky ve
jmenovitém seznamu. Může mít na sebe navázány třeba i své rodiče, kteří neovládají elektronické
platby, a jejich poplatky může hradit za ně. O
navázání dalších poplatníků musí požádat příslušného správce poplatku, který má přístup do registračního portálu. V případě požadavku navázat na
sebe osobu starší 18 let potřebuje mít občan
písemný souhlas této osoby,“ vysvětlila Iva Záveská, administrátor ekonomických systémů.
Portál také umí hlídat splatnost poplatků. V
případě, že má občan nastaveno upozornění do
e-mailu, obdrží do své schránky upozornění vždy
14 dní před splatností daného poplatku. Pokud se
stane, že zapomene, bude upozorněn na neuhrazenou pohledávku, a to vždy jednou za 14 dní.
Klasickou možností pro platbu poplatků je bankovní převod nebo využití poštovní poukázky.
Celkovou výši poplatku vám sdělí i v pokladně,
kde ji můžete také zaplatit. V pokladně lze využít i
platbu platební kartou.
Telefonický kontakt na správce poplatků je
416 571 120 nebo 416 571 147.
(ik)

Vedení města poděkovalo učitelce
Haně Buškové za celoživotní práci

Sezona dětských hřišť a venkovních
sportovišť začíná

U příležitosti Dne učitelů město Lovosice poděkovalo paní učitelce
Mgr. Heleně Buškové za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání.
Paní magistra působí ve školství již 50 let a stále je velmi aktivní
učitelkou na 1. stupni ZŠ Všehrdova.

Sezona dětských hřišť se přiblížila, a jakmile se zlepší počasí, mohou
děti vyrazit na městské klouzačky, houpačky a prolézačky. Začátkem
jara proběhly všechny přípravy, opravy a pravidelné revize.

„Paní Helena Bušková je vzorem
pro nás pro všechny ve školství. Celý
svůj život zasvětila péči o svoji rodinu a svěřené školní děti. Její hodiny jsou naprosto úžasné a měly by
být povinné i pro všechny učitele. Ve
své práci je důsledná, po svých
žácích požaduje splnění všech povinností, vše vykonává s láskou a obdivuhodným elánem. Má krásný
vztah k dětem a děti k ní,“ zmínila kolegyně paní ředitelka Mgr. Daniela Deusová.
Ve volných chvílích vymýšlí pro děti
různé didaktické pomůcky. Plánuje
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výlety, akce, ozdravné pobyty či
projektové dny, které jsou doslova
nabité aktivitami. Zkrátka je to paní
učitelka, na kterou s láskou vzpomínají i všichni, kteří již školním létům
odrostli.
„Důležitost kvalitních pedagogů je
pro celý národ naprosto zásadní. Často však bereme vzdělávání
jako automatické a učitele jako lidi,
kteří to dělají, protože je to jejich
poslání. Toto je jedna z mála možností, jak projevit, že si takových lidí
velmi vážíme,“ připojil starosta Milan
Dian.
(bm)

Potřebných oprav se také dočkaly
herní prvky mimo hlavní dětská
hřiště. Byly rekonstruovány prolézačky nacházející se mimo dětská
hřiště na zelených plochách, například v ulici Sady pionýrů. Práce provedly Technické služby města Lovosice (TSML). „Na žádost občanů
byl demontován dřevěný altán
umístěný na dopravním hřišti v ulici
Prokopa Holého. Docházelo zde
k častému rušení nočního klidu a
vandalismu v blízkém okolí. Vandalové ničili popelnice, osobní automobily apod. Altán je v současné
době renovován. Zvažujeme dvě
alternativy jeho dalšího umístění: a
to buď v areálu družiny 1. základní
školy, nebo v zahradě Domu s pečovatelskou službou,“ sdělil Vladimír
Šuma, místostarosta města. V roce
2020 se dětským hřištím věnoval
také kontrolní výbor. Na základě jím
provedených kontrol došlo k obnovení dopadových ploch na některých hřištích a drobným opravám
dalšího mobiliáře.

„Problémem, který je nutné co
nejdříve vyřešit, je stávající Skate
Park. V současné době již většina
prvků dosluhuje a jsou na hranici
své životnosti. Konstrukce jsou velmi
opotřebované a jejich oprava je
nerentabilní. Snažíme se proto získat
pomocí dotačního titulu finanční
prostředky na vybudování nového
parku. Uvažuje se o jeho přemístění
na sportoviště u zimního stadionu,“
uvedl dále k problematice dětských
hřišť Šuma.
Město Lovosice má celkem patnáct
dětských hřišť. Pravidelné čtvrtletní
kontroly a roční revize vyjdou městskou pokladnu na zhruba 80 000 Kč.
Před sezónou bylo vynaloženo dalších zhruba 20 000 Kč na jejich údržbu a opravy. Větší opravy byly prováděny certifikovanou firmou. Ostatní drobné vady opravili pracovníci
Technických služeb města Lovosice.
Velkým problémem při správě dětských hřišť a venkovního mobiliáře
je vandalismus, se kterým se město
neúspěšně potýká řadu let.
(ik)
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Odbory informují
Technické služby města

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V druhé polovině dubna došlo k otevření venkovních sportovišť a rovněž
byl zahájen provoz fontány na Václavském náměstí. Na venkovních sportovištích jsou stanoveny a budou dodrženy veškeré podmínky uvedené v
mimořádném opatření ke sportování venku (rozestupy, maximální počet
osob atd.).

Sociální pracovnice pomáhají seniorům s registrací

Sociální pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lovosice i nadále pomáhají seniorům s jejich registrací na očkování
proti onemocnění COVID-19. Od počátku nabídky pomoci prostřednictvím
letáčků, které roznesli městští strážníci, zrealizovaly 160 registrací. Těm,
Vzhledem k opětovným projevům vandalismu (poškození nafukovací haly) kteří nemají nikoho, kdo by jim pomohl s dopravou do očkovacího centra,
byl zpracován rozpočet pro realizaci oplocení. Zamezit takovému jednání zprostředkovaly dopravu ve spolupráci se Sociálními službami města Loje pro město prioritou, jelikož škody způsobené na majetku šplhají do vosice.
desítek tisíc korun.
Co je bezdomovectví a jak lze těmto lidem pomoci?
Bezdomovectví lze považovat za velmi složitý jev. Veřejnost se nejčastěji
setkává se zjevným bezdomovectvím, kdy se tyto osoby zdržují na veřejných prostranstvích či v okolí veřejných budov, např. parky, nádraží. Tyto
osoby většinou nedokáží bez pomoci vnějšího okolí samy zlepšit svoji
sociální situaci. K návratu zpět k původnímu způsobu života jim často chybí motivace či stojí v cestě různé překážky (zdravotní, finanční či psychologické). Sociální pracovníci obce, ale i neziskových organizací, které se přímo této cílové skupině věnují, nabízejí těmto lidem pomoc s bydlením,
zajištěním finančních prostředků, zdravotní péčí aj. Přímo v Lovosicích
mohou tito lidé využívat noclehárnu či nízkoprahové denní centrum, kde
mohou za minimální poplatek přenocovat či využívat nabídku služeb denního centra jako např. možnost vykonání hygieny, získání čistého prádla či
teplého jídla. Sociální pracovníci využívají všechny dostupné možnosti
k tomu, aby pomohli těmto osobám se zlepšením jejich životní situace. Je
však na nich samotných, zda pomoc přijmou či nikoliv.
Mgr. Eva Rudiková, vedoucí odboru

Odbor správních činností
První občánek dostal dar i při absenci vítacího obřadu
Již více než rok uplynul od posledního slavnostního obřadu „Vítání občánků“ a ani současná situace je neumožňuje pořádat. Město Lovosice každoročně předává při tomto obřadu finanční dar v hodnotě 5.000,- Kč prvnímu
Využívejte sběrný dvůr
občánkovi města, který se narodí v novém roce. Vedení města se proto
rozhodlo předat tuto hotovost mimo výše zmíněnou slavnost. Dárek a
Sběrný dvůr Lovosice pro město provozuje společnost FCC BEC, s.r.o. na blahopřání převzala osobně dne 7. dubna 2021 maminka 1. lovosického
adrese Terezínská 1123, Lovosice. Je pro veřejnost otevřen i v době koro- občánka roku 2021.
navirové pandemie. Slouží pouze pro občany, kteří mají trvalý pobyt v
Lovosicích a jejich místních částech. Výjimkou je elektro odpad, ten zde
může odevzdat bezplatně kdokoli a odkudkoli, včetně právnických osob.
Kontakt: tel. 727 967 161.
Bezplatně odevzdávaný odpad:
- Objemný odpad (nábytek, matrace, koberce a jiné podlahové krytiny,
sanitární keramika apod.)
- Dřevěný odpad (nábytek)
- Odpad z údržby zeleně (tráva, větve, listí)
- Papír a lepenka, sklo, plasty, kompozitní obaly (TetraPack)
- Vyřazená elektrozařízení jako mikrovlnné trouby, fény, televizory, PC a
výpočetní technika, chladničky či pračky
- Zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a monočlánky
- Oleje a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla, odpadní barvy, plechovky a obaly se zbytky barev nebo olejů, filtrační materiály, jedlý olej a
tuk
- Textilní odpad (oblečení, obuv)
- Pneumatiky

Tramín opět vyplul na Labe

Zpoplatněný odpad:
- Azbest: 6 Kč/kg
- Stavební odpad: 1,50 Kč/kg

Úklid ulic
11. 5. Okružní, Zahradní
12. 5. U Nadjezdu - s napojením na ul. Terezínská, Prokopa Holého
18. 5. Kmochova, Víta Nejedlého
19. 5. Zvonařova, Jaroslava Ježka
25. 5. Tovární, Osvoboditelů - parkoviště u sochy
26. 5. U Výtopny, Příčná, Labská

květen 2021

Od poloviny dubna znovu brázdí vody Labe Tramín, přívoz do Píšťan.
Jezdí jako loni v půlhodinových intervalech od pondělí do neděle od 8
do 20 hodin. Po osobní domluvě možno i déle.
(rys, foto rys)
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Téma

Jak je to s městskými byty v Lovosicích?

Tématem, které bývá v současnosti diskutováno a na které je potřeba znát reálná fakta, abychom si mohli udělat objektivní úsudek,
je majetek města, respektive byty, které město vlastní.
Předně je třeba pro orientaci několik poznámek.
Bytové domy byly stavěny v několika etapách po
II. světové válce do cca 70. let. Některé na místech
bývalých polí a zahrad (např. Sady pionýrů), jiné
na místech zbouraných starých čtvrtí (např. Vodní,
Osvoboditelů). Byty se rozdělovaly na tzv. družstevní a státní, event. podnikové. U družstevních
se po splacení ceny bytu stali nájemníci vlastníky
bytu, u státních (podnikových) byli občané stále v
dlouhodobém nájmu, ale byt jejich nebyl. V porevolučních dobách s nástupem privatizace vznikly
snahy i byty státní převést soukromým vlastníkům.
Nastal rozprodej městských bytů, který z pochopi-

telných důvodů nájemníci vítali (kdo by nechtěl
bydlet ve vlastním). Ceny se pohybovaly různě dle
lokality a údobí. Běžně mezi 40 a 100 tisíci Kč. To
pochopitelně nahrávalo i spekulantům, kteří skupovali byty a později je se ziskem přeprodávali. Při
současném vývoji cen (cena bytu 2+1 v Lovosicích
cca 3 miliony Kč!) se dnes ukazuje, že málokteré
město bylo tak prozíravé a státní byty neprodávalo. Nyní města – pokud mají finance, kupují byty a
prostory, aby je mohla pronajímat. Je to totiž nejefektivnější, pravidelný a dlouhodobý zisk. Vývoj
bytové situace můžete vidět na grafech.
Celkem bylo mezi roky 1997 – 2021 prodáno 131

budov, v nich 44 nebytových prostor (převážně
prodejny) a celkem 2071 bytových jednotek. V
některých objektech byly některé bytové jednotky
prodávané neobsazené dodatečně (nabídkovým
řízením), v rámci objemu informací se tímto tabulky nezabývají. Prodej budovy je uveden jako celek
v roce prodeje většinového podílu a vzniku SVJ,
ovšem u některých objektů z důvodu nízkého
počtu spoluvlastníků ani SVJ nevznikají.
Od roku 2016 neproběhl žádný prodej nemovitého majetku, pouze převod dvou bytů na nové
vlastníky v rámci Dohod o budoucích kupních
smlouvách. (Pavel Merkl, Odbor majetku a investic / rys)

Zelenou barvou jsou v mapce vyznačeny
byty vlastněné městem
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Téma

Městská ubytovna se připravuje na revitalizaci
Předmětem architektonické studie je návrh malometrážních startovacích bytů pro město Lovosice.

V současné době patří řešená část objektu městu
a slouží jako městská ubytovna. Studie se zabývá
celkovým dispozičním řešením objektu a detailním
dispozičním návrhem jednotlivých bytových jednotek se všemi nezbytnými návaznostmi. Studie
tak řeší i koncept fasád. Snahou je navrhnout minimalistické řešení bez zbytečného plýtvání finančními prostředky investora.

Veškeré navržené úpravy jsou opodstatněné
svou funkcí jak užitnou, tak estetickou. Byty jsou
navrhovány jako startovací či „sociální“ tak, aby
splňovaly současné nároky na bydlení (standard
vybavení bytů, výtah, skladovací prostory apod.)
Počítá se s tím, že objekt bude v této podobě
následně fungovat několik let, a tak by tomu měl
stav odpovídat již dnes. Studie zohledňuje opti-

mální uspořádání úložných prostor a celkovou
optimalizaci vnitřní dispozice.
Cílem revitalizace je vznik bytů, které poskytnou
kvalitní domov a zázemí ať mladým rodinám či
jednotlivcům. Bylo vypracováno několik variant,
aby koncepčně vyhovovaly. Zohledňují tak například oslunění, funkci balkonů a samozřejmě bezbariérovost.
(rys)

Byty zvláštního určení v DPS projdou rekonstrukcí
Město Lovosice prostřednictvím příspěvkové organizace Sociálních služeb města Lovosice (SSML) plánuje letos rekonstruovat několik bytů
v Domech s pečovatelskou službou v ulici 28. října.
„Práce byly započaté již v březnu po odsouhlasení Radou města Lovosice. Jedná se o rekonstrukci
několika bytových jednotek s hlavním cílem spočívajícím v odstranění společných koupelen, které
neodpovídají požadavkům a standardům moderního bydlení,“ řekl starosta města Milan Dian.
Nově upravené prostory budou cíleně uzpůsobeny
potřebám kvalitního bydlení osobám v nepříznivé
životní situaci i k vhodnému zabezpečení jejich
hygienických potřeb. Převážná část bytů je navržena pro jednu osobu, po zdárném ukončení rekonstrukce vzniknou nové bytové jednotky, které
mohou sloužit např. pro manželské páry. Zároveň
dojde ke zlepšení pracovního prostředí pro personál.
V domech č. p. 1200/5 a 475/7 město provádělo
rekonstrukce bytů průběžně již několik let. Do
současnosti se dotkly 10 bytových jednotek. Na
úrovni 1. PP je umístěna pečovatelská služba, prádelna se sušárnou, bezbariérová koupelna a kanceláře SSML. V objektu je osobní výtah, který vyhovuje pro současnou situaci. „Probíhá rekonstrukce celkem šesti bytů v domě číslo popisném
475/7. Započatá rekonstrukce spočívá ve vybourání starého bytového jádra, podlah a WC. Následuje vyzdění, nanesení omítek, montáž nových rozvodů vody a elektroinstalace, položení nové kryti-
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ny ve všech rekonstruovaných prostorech. Všechny rekonstruované bytové jednotky budou s vlastním sociálním zařízením (WC, sprchou a umyvadlem), kuchyňskou linkou se základním vybavením
(dřezem, varnou deskou, odsávačem par),“ popisuje správce pan Růzha.
Rekonstrukce uvnitř budovy zajistí postupnou
kompletní rekonstrukci stávajících bytových jednotek tak, aby lépe vyhovovaly zdravotnímu stavu a

potřebám péče o uživatele sociálních služeb. Bohužel není možné je zrekonstruovat všechny najednou, jelikož vývoj situace v souvislosti se šířením koronaviru není vhodný pro přemístění nájemníků. Nové byty budou uzpůsobeny tak, aby je
mohli bez problému využívat také lidé se zhoršenou mobilitou, uvnitř vzniknou nové koupelny,
díky tomu nemusí navštěvovat centrální koupelny
hned na třech patrech společných chodeb, což
z hlediska soukromí osob není ideální, a zároveň
budou lépe splňovat hygienické normy. „Město
zadalo na základě svých představ a požadavků
zpracování studie a projektové dokumentace.
Vychází z dlouhodobého plánu údržeb a oprav,“
doplnil starosta.
„Modernizace by měla přinést navýšení kapacity
provozu pro imobilní klienty, ale i změnu vnitřních
dispozic, která je více než nutná. V prostorách
staré budovy provoz neslouží jen klientům DPS,
služeb využívají i Svaz tělesně postižených, keramický kroužek, půjčovna kompenzačních pomůcek, potravinová banka či pečovatelská služba a
SSML. Součástí projektové dokumentace bude
rovněž řešení vybavení moderními technologiemi
a úplná vizuální změna jak vnitřního, tak i vnějšího
vzhledu staré budovy DPS včetně využití každého
prostoru,“ uzavřel ředitel SSML Szymański. (SSML)
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Jednotky

Vybrané zásahy HZS Ústeckého kraje PS Lovosice od 20. 3. do 16. 4. 2021
Dne 20. 3. v 18.16 hodin byla vyslána jednotka HZS Lovosice na záchranu
osoby za použití AED k prodejně Lidl v Lovosicích. Zkolaboval zde muž
(r. 1958) a ležel na zemi bez známek života. Resuscitoval ho tam vyškolený
záchranář, který zde nakupoval. Jednotka použila AED, včetně výboje a pokračovala v resuscitaci. Po příjezdu ZZS jsme lékaře informovali o situaci a
nadále pokračovali v oživování dle pokynů ZZS. Resuscitace byla neúspěšná.
Dopoledne 27. 3. v 11.16 byla jednotka povolána do Lovosic na únik oleje z
osobního auta po technické závadě. Z automobilu uniklo 5 litrů motorového
oleje. Olejová skvrna se táhla v délce cca 50 metrů. Jednotka použila sorbenty k ochraně kanálové vpusti a na zasypání olejové skvrny na silnici a pod
autem v odbočovacím pruhu na silnici č. I/30.
Dne 28. 3. v 18.22 vyjela jednotka k železniční nehodě u Keblic. Vlak zde srazil osobu (ročník 1994), která utrpěla poranění neslučitelná se životem. Na
místě již zasahovala ZZS a LZS, která potvrdila exitus. Na místo se dostavila
PČR s technikem PČR a drážní jednotka HZS z Ústí nad Labem. Po zadokumentování a uklizení místa události byla trať opět zprovozněna.

V noci 29. 3. ve 3.38 byly vyslány jednotky HZS Lovosice a SDHO Libčeves do
obce Levousy k dopravní nehodě osobního automobilu do sloupu, kde zůstal zaklíněný řidič. Ve vozidle cestovala jen jedna osoba, které se nakonec
podařilo z auta vyprostit svépomocí před příjezdem jednotek IZS. ZZS ho
transportovala s lehkými zraněními do litoměřické nemocnice.

Dne 4. 4. ve 13.04 byly vyslány jednotky SDHO Klapý, SDHO Budyně n. O.,
SDHO Koštice a HZS Lovosice k požáru budovy bývalého autobusového
nádraží v Libochovicích. Dle oznamovatele tam hořelo v prostorách veřejných záchodků, uvnitř se měl nacházet bezdomovec a nešlo se k němu dostat. Ve zchátralé budově byla nalezena postel a komunální odpad. Objekt
byl silně zakouřen, proto se k vyhledávání osob použila termokamera a k
odvětrání přetlakový ventilátor. Žádná osoba nebyla nalezena.
Dne 10. 4. v 9.23 vyrazila jednotka na pomoc ZZS se snesením těžkého pacienta do ul. Osvoboditelů v Lovosicích. Pacientka byla transportována pomocí
vakuových nosítek z 5. patra do sanity. Dne 14. 4. v 7.48 pak vyjela jednotka
k výpomoci ZZS do Lovosic na transport pacienta z druhého patra rodinného
domu, který měl zlomený krček.
Dne 16. 4. v 18.10 byla vyslána jednotka HZS Lovosice a JSDHO Lukavec k
požáru trávy u obce Lukavec. Jednalo se o požár staré pneumatiky z traktoru
a suchých větví z okolního křoví. Jednotka požár uhasila vysokotlakem
z vozidla CAS 24 SCANIA.

Večer 16. 4. ve 21.32 vyjela jednotka k požáru osobního automobilu u obce
Siřejovice. Šlo o požár v motorovém prostoru automobilu, který před příjezdem jednotky lokalizoval majitel vozidla pomocí dvou práškových hasicích
přístrojů. Jednotka odpojila akumulátor a provedla dohašení vozidla.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel stanice

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice v období od 16. 3. do 15. 4. 2021

Předání dítěte
16. 3. v 17.10 hodin jsme řešili oznámení o pohybu dítěte na silnici I/15 u
Preolu. Hlídka se ihned dostavila na místo. Dítě se po silnici pohybovalo bez
doprovodu jiné osoby. Následně bylo předáno v místě bydliště zákonnému
zástupci.

z Horního Litvínova, a to opakovaně 25. 3. a 11. 4. v ulicích Osvoboditelů
nebo Dlouhá.
Dopravní nehoda
6. 4. v 15.40 hodin jsme zasahovali u dopravní nehody v ulici Žižkova. Došlo
zde ke sražení chodce řidičem motorového vozidla tov. značky Renault. Informace byly předány Policii ČR.

Nález peněženky
19. 3. v 11.25 jsme přijali na služebně nalezenou peněženku. Při prováděných
úkonech bylo zjištěno, že její majitel se nachází na Policii ČR. Peněženka mu Fyzické a verbální napadání
byla předána, nic v ní nechybělo. Děkujeme nálezci.
10. 4. v 10.30 hodin jsme řešili fyzické a verbální napadání mezi osobami
v ulici Osvoboditelů a 11. 4. v 12.50 hodin jsme řešili v ulici U Nadjezdu fyzicPoškození dopravního značení
ké napadání mezi osobami, ke kterému došlo v ulici Osvoboditelů.
24. 3. v 7 hodin jsme prováděli úkony k úmyslně poškozenému svislému
dopravnímu značení v ulici Wolkerova a Příčná.
Krádež věcí z motorového vozidla
10. 4. v 16.30 hodin jsme v ulici Mírová řešili odcizení plastových mřížek ze
Úkon na žádost záchranné služby
zaparkovaného motorového vozidla.
26. 3. v 19.10 hodin jsme prověřovali oznámení o osobě ležící na zemi v ulici
Osvoboditelů. Osoba byla následně převezena vozidlem ZS do nemocnice Vyházení odpadu z kontejneru
v Litoměřicích.
13. 4. v 16.10 hodin jsme v ulici Palackého prováděli úkony k ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. Osoba z Horního Litvínova vyházela odpadky
Řízení motorového vozidla v době uloženého zákazu řízení
z kontejneru. Pan M. H. byl vyzván k úklidu, který provedl.
28. 3. v 0.40 hodin jsme v ulici Lukavecká řešili u osob z Lovosic, Mostu, Ústí
n. L. a Litoměřic, které se nacházely ve vozidle, porušování nařízení v rámci Požívání alkoholu mladistvými, fyzické a verbální napadání
krizových opatření. Při prováděných úkonech bylo zjištěno, že řidič vozidla 14. 4. v 16.30 hodin jsme na žádost Policie ČR prověřovali fyzické a verbální
má uložen zákaz řízení motorových vozidel.
napadání mezi osobami v ulici Osvoboditelů. Skupina mladistvých byla pod
vlivem alkoholu.
Úkony na žádost Policie ČR
16. 3. v 13.50 hodin jsme prověřovali oznámení o poškozeném stromu na Doručování informací k očkování
Václavském náměstí. 17. 3. v 15.15 hodin jsme prověřovali oznámení o sporu Zajistili jsme pro skupinu občanů z Lovosic předání písemných informací
řidiče s obsluhou kvůli vjezdu nákladního vozidla s návěsem do areálu P-3 na z odboru sociálních věcí a zdravotnictví k očkování proti nemoci COVID-19.
silnici I/15. 28. 3. v 10.20 hodin jsme prověřovali oznámení o narušení objek- Jednalo se o 1 700 poštovních zásilek.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
tu v ulici Osvoboditelů. 29. 3. v 10.20 hodin jsme prověřovali oznámení o
volném pohybu psa bez majitele v ulici Wolkerova. 6. 4. v 17.05 hodin jsme
předávali záznam z kamer městského dohlížecího systému.
Úkon na žádost lékaře ZS – poskytnutí pomoci
29. 3. v 10 hodin jsme poskytovali pomoc při transportu pacienta do vozidla
záchranné služby z 5. patra bytového domu.
Zajištění použité injekční stříkačky
29. 3. v 11.35 hodin jsme zajistili použitou injekční stříkačku do sběrného
boxu v ulici U Zdymadel a 9. 4. v 18.10 hodin u Labe u lesoparku Osmička.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Provádění úkonů kvůli ukládání odpadu mimo vyhrazená místa: 18. 3. v 16.45
hodin v ulici Tovární, 30. 3. v 14.15 hodin v ulici Wolkerova, 1. 4. v 17.30 hodin v ulici U Nadjezdu a 12. 4. v 19.30 hodin v ulici Osvoboditelů.
Poškození multifunkční haly
2. 4. v 18.05 hodin jsme v ulici Terezínská řešili poškození multifunkční haly.
Pro podezření ze spáchání trestného činu byl případ předán Policii ČR.
Porušení nařízení v době nouzového stavu
4. 4. v 18.10 hodin jsme v ulici Dlouhá řešili u osoby z Třebenic porušování
nařízení v rámci krizových opatření. Stejné prohřešky jsme pak řešili u osoby
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Výročí

Glanzstoff – Bohemia slaví 100 let a plánuje ekologické investice
Firma Glanzstoff - Bohemia s.r.o., nacházející se v Lovosicích, je ve střední Evropě známá jako výrobce viskózových vláken a zpracovatel textilních
vláken, polyesteru, nylonu a aramidu. Firma se zaměřuje především na výrobu kordového vlákna do pneumatik.
Vyrábí ale i vlákna k technickému a textilnímu využití.
Stavba tehdejší největší továrny v Lovosicích
započala v roce 1921 pod názvem Česká továrna na umělé hedvábí, akciová společnost, Lovosice (Böhmische Glanzstoff – Fabrik) – lidově nazývaná hedvábka či glanštofka. Byla to první továrna
na výrobu viskózového vlákna v českých zemích.
Pokračovalo se za použití nejmodernějších strojů
rychlým tempem a 6. 3. 1923 byla zahájena výroba. Měla ze všech továren i nejvíce zaměstnanců (v
r. 1928 neuvěřitelných 1728). Letos tedy slaví od
svého založení úctyhodných 100 let! V roce
1958 se vedlejší TSH Továrna na strojená hnojiva
n.p. Lovosice a závod České hedvábí sloučily pod
názvem Severočeské chemické závody (SCHZ). V
provozech vznikaly dále nové výrobny – na viskózové kordové hedvábí, Glauberovu sůl, kombinované hnojivo NPK či dusíkatá hnojiva, později i na
výrobu PE fólií a pytlů či Živé vody nebo abraziv.
Naopak byla postupně odstavena výroba z hlediska neefektivnosti či ekologické zátěže jako superfosfát práškový i granulový, nitrosulfát a fluorokřemičitan sodný. S nástupem viskózy byla r. 1967
ukončena dlouholetá tradice výroby textilního
hedvábí. V roce 1993 byl podnik zprivatizován s
názvem Lovochemie a.s. Lovosice. Po privatizaci a
rozdělení výrob byla 1. září 1998 firma přejmenována a nese název Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
dodnes. V současnosti patří do koncernu Indorama.
Nejvýznamnější surovinou pro výrobu viskózového vlákna je vysoce ušlechtilá celulóza dovážená z
americké Floridy, která se jedinečným chemickým
procesem převede do kapalné podoby, takzvané
viskózy. To umožňuje, aby tato kapalná forma byla
protlačována přes jemné trysky. Dalším chemickým procesem vzniká z viskózy vysoce pevné celulózové vlákno. Vlákno se následně zpracovává na
tkacích strojích nebo je odesíláno k dalšímu zpracování do sesterských společností a poté použito
pro výrobu pneumatik všech světově známých
značek. Vzhledem k jeho jedinečným vlastnostem
se využívá i ve vysoce tepelně namáhaných pneumatikách např. u závodních vozů F1 nebo letadel
nebo v menší míře je používáno pro zhotovení
oblečení hasičů, záchranářů nebo armády. Na
nové trendy a další směřování jsme se zeptali
jednatele firmy Ing. Milana Grmely.

líbivou ekologií?
Nebudu zastírat, že prosazování této investice je
u našich nových majitelů snazší, protože ekonomická návratnost je velmi zajímavá. Předpokládáme totiž, že si vyrobíme cca 33 400 MWh/rok
elektrické energie, kterou si sami také spotřebujeme, a tomu odpovídající výrobu tepla v páře ve
výměníku tepla, který využije teplo ve spalinách
z plynové turbíny. Vyrobené teplo sami rovněž
spotřebujeme. Na vnitroareálové rozvody chceme
zůstat i dále napojeni. Myslíme si, že je to oboustranně výhodné. Máme samozřejmě s Lovochemií
a.s. uzavřené smlouvy. A to je v případě realizace,
myslím, i dobrá zpráva pro všechny obyvatele
Lovosic.

Jak přesně si máme tu dobrou zprávu vyložit?
O přípravě naší investice samozřejmě jednáme
s Lovochemií a.s., protože jsme v jednom areálu.
Firma Glanzstoff – Bohemia s.r.o. změnila v V případě, že by došlo k poruše parních kotlů na
roce 2017 majitele. Co to pro Vás znamenalo a energetice Lovochemie a.s., mohli bychom být
znamená z hlediska ekologizace výroby?
velmi užiteční.
Ano máte pravdu, Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
v květnu 2017 přešla pod thajskou firmu INDORA- Co to znamená?
MA Ventures Limited, která klade velký důraz na Naše energetika bude produkovat teplo ve formě
dodržování principů udržitelného rozvoje a na páry na tlakové úrovni stejné, na které je postaveneustálé snižování uhlíkové stopy u každého pro- na výměníková stanice, která vyrábí horkou vodu
duktu. Jinými slovy jde o snižování vypouštění pro Tepelné hospodářství města Lovosice. Ve
skleníkových plynů, které mají neblahý vliv na všech žádostech na úřady jsou popsány způsoby
globální změny klimatu. Cílem společnosti INDO- provozování naší energetiky i za mimořádných
RAMA je dosáhnout v těchto ekologických ukaza- stavů v energetice Lovochemie a.s., jako je třeba
porucha zařízení na výrobu páry v Lovochemii a.s.
telích předního umístění na světovém žebříčku.
V takovém případě bude naše zařízení schopno
pokrýt veškerou naši spotřebu tepla a tím pomoci
Jaké konkrétní kroky to pro firmu jsou?
Se vstupem nového majitele dostaly zelenou k vyrovnání parní bilance celého areálu, tedy i
dlouhodobě připravované ekologické projekty. odběru TH Lovosice. Dovedl bych si představit, že
Největším z nich je i výstavba vlastního energetic- bychom mohli i při pravidelných letních odstávkého centra, které sníží množství produkovaných kách energetiky Lovochemie nahradit chybějící
skleníkových plynů a dalších škodlivin v areálu dodávku pro město z naší vlastní výroby. To znaPrůmyslové chemie Lovosice (vztaženo k odběru mená, že letní odstávka teplé vody by se určitě
energií Glanzstoff – Bohemia s.r.o.). Určitě víte, že zkrátila nebo by v některých letech nemusela vůteplárna Lovochemie a.s. používá jako palivo hně- bec být. O výpomoci při těchto stavech jsme přidé uhlí. Naše připravované energetické centrum praveni jednat jak technicky, tak obchodně
bude jako palivo používat zemní plyn. I přesto, že s Lovochemií a.s. a tuto naši pomoc dále nabízet.
Lovochemie a.s. využívá nejlepší dostupné techno- Záleží jenom na vedení Lovochemie a.s.
logie pro spalování uhlí a plní předepsané limity
škodlivin, asi nemá cenu vysvětlovat, které palivo A nezaplatí to všechno nakonec obyvatelé
Lovosic. Nebude znamenat Vaše snížení odběru
je ekologičtější.
z Lovochemie zdražení tepla pro obyvatele LoA nemaskujete tady ekonomickou výhodnost vosic?
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Když si najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) v sekci Teplo přehled o
cenách tepelné energie podle lokalit, tak zjistíte,
že za poslední 3 roky došlo k navýšení výroby
tepla na zdroji Lovochemie o větší množství, než
jaké činí ponížení odběru tepla u naší společnosti.
Tak proč by měla Lovochemie zvyšovat ceny? Není
důvod. A mohu slíbit, že jsme připraveni dodávat
městu Lovosice maximálně za ceny Lovochemie
a.s., i když by se jednalo o malý a nepravidelný
odběr.
To jsme tak trochu odešli od tématu. Tedy
ještě ve stručnosti - Plánujete v nejbližší době
nějaké další ekologické projekty?
Společnost Glanzstoff – Bohemia s.r.o. se v nadcházející době chce soustředit na 3 hlavní směry
ekologických projektů, mezi stěžejní projekty patří
za oblast:
Energetika: krom již zmiňovaného vlastního
energetického centra je před spuštěním investice
do nové technologie krystalizace Glauberovy soli,
což přinese minimalizaci spotřeb páry a vody a s
tím spojenou vypočtenou úsporu v řádu až 50 mil.
Kč s návratností pod 2 roky.
Voda: snížení CHSK (znečištění organickými
látkami udávané jako Chemická Spotřeba Kyslíku)
v odpadních vodách pomocí změny regeneračního
roztoku iontoměničů pro zpětné získávání zinku
z odpadních vod. Předpokládané snížení CHSK až
o 30 %.
Odpadní plyn: zlepšení pracovních podmínek ve
spřádací hale a další intenzifikace systémů SULFOX, pro odstraňování plynných polutantů CS2 a
H2S z naší výroby.
A poslední otázka, proběhnou za příznivé
situace nějaké oslavy 100letého výročí?
Jak se již stalo v naší firmě tradicí, je naplánována
oslava pro naše zaměstnance a jejich rodinné
příslušníky, obávám se však, že situace s pandemií
COVID-19 se potáhne ještě několik dalších měsíců,
a z toho důvodu nám nebude umožněno společně
100 let Glanzstoff oslavit. Společnost Glanzstoff –
Bohemia s.r.o. proto pro každého současného
zaměstnance připravuje hodnotný dárek ve formě
pamětní stříbrné mince.
Děkuji za rozhovor a ať se firmě daří v další
stovce.
(rys, foto Mr. Arun Taneja)
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Rozhovor

Komín v Lovosicích je unikátní stářím a architekturou
Výjimečnou dominantou Lovosic je komín, který stojí v areálu bývalé olejny. Parní mlýn byl založený společností Prag - Lobositzer
Dampfmühle roku 1843, podíl v ní měli Jan Adolf II. Schwarzenberg (1799–1888) a stavební podnikatel Adalbert Lanna (1805–1866), jehož firma
současně budovala také lovosický přístav. Projekt mlýna vytvořil roku 1844 Jan Perner (1815–1845), po jeho tragické smrti byl upraven a stavba
situována na dnešní místo. Mlýn byl spuštěn roku 1846 snad jako první parní mlýn v Čechách. Zpracovávalo se zde lněné semeno z Argentiny,
Litvy, Indie, bavlněné semeno z USA nebo Egypta, slunečnicové semeno z Ukrajiny a Ruska, sója a konopné semeno z Mandžuska, domácí
a argentinská řepka a burské oříšky z Číny, Indie a východního pobřeží Afriky. Již před lety se stal komín předmětem zkoumání skupiny
z ČVUT. Odborníci si váží tohoto monumentu, a byl tak zařazen do výběru podobných technologických kolosů. Jako profesionálové a zároveň
fandové komínů si na lovosický komín vylezli a též se podívali i do jeho nitra. Přesto, že výroba v areálu skončila v roce 2000 a od té doby
neprobíhají žádné udržovací opravy, je komín mimořádně zachovalý a krom mírně zvětralé koruny ve výborné kondici.
Na otázky redakce odpovídali Ing. Martin Vonka, Ph.D. a Mgr. Michal Horáček.

Jak se dala dohromady vaše skupina zaměřující se na komíny? Kdo všechno je v tomto týmu?
Přibližte prosím její činnost čtenářům.
MV: Jádro týmu tvoříme dva – já a Michal Horáček. Doplňují nás pak kolegové architekti a další
subdodavatelé jako například geodet. V letech
2016–2020 jsme na Fakultě stavební ČVUT v Praze
společně pracovali na projektu Tovární komíny:
dokumentace – ochrana – nová využití. V rámci něj
jsme prováděli především stavebně-historické a
stavebně-technické průzkumy vybraných továrních
komínů, dokumentovali odstavené komíny, kterým
se ale dostalo nového využití, a obecně ukazovali
hodnoty těchto specifických průmyslových staveb.
MH: Nyní po skončení projektu ale naše práce
nekončí. Nadále se tématu věnujeme, ale především na komerční bázi. Naše průzkumy jsou navíc
zaměřeny šířeji – na průmyslové stavby obecně.

ale beze sporu zasloužil.
Čím je lovosický tak unikátní?
MV: Především svým stářím a architekturou.
Postaven byl v roce 1880, na což poukazují nejen
výsledky archivního výzkumu, ale i umělecky vyvedené vročení na podstavci. Z dnešních komínů v
regionu Lovosicka vyniká propracovanými detaily
na podstavci a hlavici. Cenné je to, že se dodnes
dochoval v původním stavu.
MH: Pro nás je navíc zajímavý ještě z hlediska
aktuálního výzkumu. Díky projektu o továrních
komínech se nám podařilo zjistit, že lovosický
komín byl původně postaven z úplně jiných důvodů, než se dosud vědělo, a objevili jsme tím i zcela
novou kapitolu v historii stavby známé jako parní
mlýn či olejna. Areál byl totiž v té době v držení
místních významných průmyslníků bratří Tschinkelů a komín byl postaven pro potřeby jimi zde nově
zřizované rafinerie nedalekého cukrovaru.

Komíny jsou zvláštní typ památek, výrazně
ovlivňují panorama krajiny, jsou orientačními
body, tvoří jako např. v Lovosicích typickou
dominantu. Podle jakých kritérií jste komíny
vybírali?
MV: Tím, že u nás stojí asi 3400 zděných komínů,
tak nebylo možné všechny v rámci jednoho pětiletého projektu postihnout. Vytvořili jsme tak metodiku, která nám pomohla identifikovat ty hodnotnější a obecně zajímavější komíny. Do hodnocení
vstupovaly parametry jako architektura komína,
stav dochování, stáří komína, jeho vazba na okolí a
další.
MH: Lovosický komín v tomto našem hodnocení
zaujímá 46. příčku.

Neplánujete dokumentaci a popularizaci dalších staveb průmyslového dědictví? Například
továrních komplexů? (Při svých toulkách zvláště na severu Čech nacházím množství textilních
a soukenických továren, tkalcoven, ale i sléváren, vodojemů a dolů, které ukončily svou výrobu v 90. letech.)
MH: V komplexu nikoliv. Tyto stavby obecně
mapuje a popularizuje Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, se kterým
mimo jiné také spolupracujeme. V tématu ale
zůstáváme, jak jsme již zmínili, aktivní i nadále.
Kromě jiného se ku příkladu na základě individuálních požadavků věnujeme zpracování stavebněhistorických průzkumů průmyslových staveb a
podobně.
MV: Na akademické půdě navíc pracujeme ještě
na projektu o věžových vodojemech, jehož vedoucím je kolega Robert Kořínek z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.
Děkuji za rozhovor.
(rys, foto rys)

O komínech píšete knihu, které komíny přesně
bude mapovat? Bude tam všech 50 vámi určených jako nejhodnotnější?
MV: Kniha, která snad brzy vyjde (zdržení je kvůli
situaci kolem pandemie COVID-19), je zaměřena
na nové využití továrních komínů. Ukazujeme v ní,
že chránit a zachovávat komíny není doménou jen
těch nejhodnotnějších. Naopak dokládáme, že
komín jakožto silný symbol průmyslového věku
nese tento odkaz třeba i bez nadbytečných architektonických ozdob a podobně. V praxi se tak
ukazuje, že i místa s obyčejným komínem mají
neopakovatelnou atmosféru a specifický náboj, a
má tak smysl tyto stavby zachovávat.
MH: Lovosický komín ale v knize bude zmíněn
také. Přestože nad jeho osudem visí i nadále otaz-

ník, tak zde máme důležitý podnět jej zachovat a
to jeho prohlášením za kulturní památku. Tento
status výrazně přispívá možnému zachování takových staveb do budoucna. Pro nás je pak velmi
důležité, že podnět zde přišel ze strany města,
které si význam komína uvědomuje (město podávalo tento návrh na ministerstvo kultury v r. 2016
pozn. red.). Návrh ale zatím leží již několik let na
ministerstvu kultury, takže není jasné, jak věc nakonec dopadne. V kontextu našeho komínového
fondu a významu pro průmyslové Lovosice by si jej
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Historie

Satelitní tábor Lovosice, část druhá

Koncentrační tábor Terezín - z formálního hlediska nešlo o koncentrační tábor, ale jednalo se o
věznici gestapa - Malá pevnost od roku 1940 a
židovské ghetto v Hlavní pevnosti od roku 1941.
Vězni zde převážně umírali na běžné dětské nemoci, neštovice, spalničky, úplavici apod. Tuto
formulaci jsem slyšel i od otce, ale nějak se to
neujmulo a zůstal pojem do dnešní doby, koncentrační tábor. Otec po příchodu do tábora byl odveden do kanceláře ubytovatele, který ho přivítal
slovy: „Ta svině česká s tímto číslem ještě žije.“
Toto bylo první přivítání v pevnosti. Byl ubytován
na 4. dvoře po pravé straně po schodech nahoru,
kde jsou umístěny 3 cely. Byl v prostřední cele na
horní dřevěné palandě v blízkosti dveří. Další den
se seznamoval s prostředím, jak mu bylo nařízeno,
a čekal na oficiální dokumenty na svoji osobu, až
budou dopraveny do pevnosti. Byl opět předvolán
před velitele a bylo mu řečeno, že jako radiomechanik a elektrikář bude pracovat na opravě elektrického zařízení v podzemní továrně „Richard“,
než bude upravena věznice a radiodílny v Lovosicích. V podzemní továrně pracoval asi 14 dní a pak
byl přeřazen na práci v radiodílnách v Lovosicích.
Ještě se chci vrátit zpátky na Malou pevnost, kde,
jak uvedl můj otec i další vězni, kteří se vrátili z
jiných koncentračních táborů, po příchodu po
několika dnech pobytu svorně prohlásili: „Právě
jsme se vrátili z pekla do nebe.“ Po příjezdu do
Lovosic byl otec ubytován - uvězněn v policejní
věznici ve Všehrdově ulici v dnešní ZŠ. Německé
radiodílny byly umístěny v Lovosicích v ulici Žižkova. Otec dále uváděl, že se nejednalo o vězení, ale
o pobočku koncentračního tábora Flossenbürg
(Radio Lobositz). V dílnách pracovalo si 20 vězňů.
Velitelem této pobočky byl německý důstojník
jménem Hass. Hlavní „cápo“ byl vězeň polské
národnosti, jméno není známé. V uvedených dílnách se prováděla kompletace radiopřijímačů.
Dále byly prováděny opravy radiopřijímačů a dalších elektrických spotřebičů.
V zadní části domu se nacházel menší dvorek,
kde stála králíkárna. Ve výše uvedeném domě na
rohu bydlela paní Jarmila Krumpholcová, pozdější
moje matka. Při odchodu z domu procházela okolo zamřížovaných oken ve spodní části domu a
sklepení, kde viděla vězně, jak pracující. Vězni při
přestávkách chodili i na uzavřený dvorek. Po několika dnech se přes okno seznámila s českým vězněm Adolfem Cejpkem. Při jednom z hovorů můj
pozdější otec požádal moji matku, zda by byla
možnost sehnat nějaké jídlo, neboť vězeňská strava nebyla nic moc. Otci bylo řečeno, že sama nemá dosti jídla a ještě má i malé dítě. S otcem na
dílně pracoval vězeň, který měl bratra a ten pracoval jako lodník na lodích, které jezdily z Německa
do lovosického přístavu. Onen lodník věděl, že
jeho bratr je zavřený v Lovosicích a kompletuje
radiopřijímače. Požádal ho, zda by nemohl sehnat
několik radiopřijímačů, že je o ně veliký zájem, a
tak začal výměnný obchod mezi lodníky a vězni.
Hlavním dodavatelem a zprostředkovatelem se
stala moje matka, která od mého otce dostávala
radiopřijímače. Tyto radiopřijímače byly otcem při
přestávkách, kdy mohli vězni na dvůr, schovávány
v králíkárně, která byla na dvorku. Matka rádia
vyzvedla a odevzdala u Labe lodníkům. Za tuto
práci dostávala od lodníků jídlo, cigarety, čokolády
a další věci, které opět dala zpátky do králíkárny,
kde si je později otec vyzvedl a rozdělil mezi ostatní vězně. Takto to fungovalo asi 2 měsíce. Jednoho dne z Litoměřic přijelo černé auto, vystoupil
důstojník SS a matku zatkl a odvezl do Litoměřic
na hlavní velitelství gestapa. V téže době několik
německých vojáků provedlo důkladnou prohlídku
cel a radiodílen a byla provedena celková inventura, při které se nic zvláštního nenašlo. Bylo vše
v pořádku, podle stávajících dokladů nic nechybělo. V Litoměřicích byla matka vyslýchána hlavně k
odcizeným radiopřijímačům, co se týkalo předávání jídla vězňům, tak to gestapo skoro vůbec nezajímalo. Vzhledem k tomu, že inventura vyšla dobře, tak byla matka po 6 hodinách propuštěna pou-
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se musely veškeré zabavené cenné věci odevzdat
ještě týž den do úschovy na radnici v Lovosicích a
v dalších dnech převézt do Prahy. Asi třetí den,
když byl již proveden odsun Němců, tak byl otec
pověřen ještě s jedním kamarádem k provedení
odvozu těchto věcí do Prahy. Po otevření řádně
zamčené a zajištěné místnosti na radnici v Lovosicích bylo zjištěno, že na stole zůstalo jen několik
dokonale bezcenných věcí. Veškeré cennosti byly
někým odcizeny. Nikam se nejelo, nic se neodváželo, nic se neprošetřovalo a Praha mlčela. V té
době otec od státu koupil dům v Ústecké ulici, kde
jsem se narodil a žiji dodnes. Otec se stal národním správcem kina v Lovosicích a byl pověřen
řadou funkcí na radnici. V roce 1953 opustil kino
Lovosice a odešel pracovat do továrny „METRA“ v
Ústí nad Labem jako hlavní vedoucí - zástupce
ředitele. Ještě bych chtěl napsat jednu humornou
věc, která se stala u mé babičky a dědečka v Lovosicích. Oba dva bydleli v Lovosicích v ulici Husova, kde na levé straně byla ohrada až k telefonní
ústředně. Později tam měl děda uhlířství. Asi
3. den po osvobození Lovosic se děda ve městě
seznámil se 3 rudoarmějci, kteří do Lovosic přišli
jako druhá vlna osvoboditelů. Chtěli vědět, kde se
dá sehnat alkohol a kde je továrna „DELI“. O alkoholu děda nic nevěděl a kde je továrna „ DELI“, jim
ukázal. Oni odešli a asi za hodinu je viděl, jak jdou
Žižkovou ulicí a táhnou vozík plný láhví alkoholu.
U dědy se zastavili a dali mu 2 láhve s tím, aby je
vzal domů, kde si láhve prozatím nechají. Děda je
odvedl do ohrady - domů. Byl přivítán babičkou,
která když viděla vozík alkoholu, moc nálady neměla. Přišel k ní jeden z vojáků a zeptal se jí, zda
nemá nějaké jídlo. Jídla moc nebylo a tak řekla, že
nemá. Vojáci odešli a vrátili se asi za 2 hodiny, šli
za babičkou s tím, ať jim udělá guláš. „Kde bych
asi vzala maso,“ odpověděla. „Podívej se ven na
dvůr,“ jí jeden řekl a venku spatřila velikého koně.
Šla do mdlob. Dále jim řekla, že nemá mouku a
další věci na vaření a že z koně to dělat nebude.
Koně odvedli, přivezli 2 pytle mouky, koření, sádlo,
máslo a jiné věci a k tomu ještě asi 100 kg krásně
upraveného masa. Babičce nic jiného nezbývalo,
než venku zatopit v kotli a začít vařit, maso bylo
dlouho tvrdé, ale vojákům to nevadilo a 2 dny jedli
guláš a celá ulice s nimi. Později se dozvěděla, že
veškeré věci na vaření byly z továrny „DELI“ a že se
opravdu jednalo o maso z koně. Tak se pomalu
blížím ke konci celé historie a života mého otce.
Otec zemřel v roce 1978 v 68 letech. Otec říkával,
že mu život v lágrech zachránilo jeho povolání
jako radiomechanik a částečně i jméno Adolf.

ze s napomenutím, aby vězňům již žádné jídlo
nenosila. V budově, kde se nacházely cely, byl dle
vyprávění mého otce docela volný režim, a to z
toho důvodu, že většina dozorců byli invalidní
němečtí vojáci, kteří utrpěli nějaké zranění ve válce
a války již měli plné zuby. S jedním dozorcem se
otec dosti blíže seznámil a došlo k tomu, že dozorce mu dal náhradní klíče od budovy a cely.
Blížil se konec války a na Malé pevnosti se
proslýchalo, že Němci chtějí všechny vězně z tábora umístit do podzemní továrny „Richard“ a tuto
vyhodit do povětří. O tomto několik dnů před
koncem války hovořil s mojí matkou a řekl jí, že
když prožil tolik let v lágrech, že se nenechá zabít
v posledních dnech války. Byl zpracován konkrétní
plán útěku.
K uskutečnění útěku však již nedošlo, neboť dne
7. 5. 1945 v ranních hodinách nikdo vězně nebudil,
všechny cely byly otevřeny a žádný dozorce nikde
nebyl. Tak skončil otcův vězeňský život trvající
skoro 5 let. Osvobození Lovosic Rudou armádou
proběhlo dne 8. 5. 1945 v ranních hodinách. Po
osvobození vytvořil otec spolu s dalšími vězni,
kteří přišli z Terezína, zvláštní skupinu, která měla
za úkol provést odsun Němců, kteří bydleli v Lovosicích. Otec konkrétně prováděl odsun v Ústecké a Lovošské ulici. Ze všech baráků se museli
Němci seřadit na chodník před dům č.p. 109. Po
nástupu byla provedena prohlídka zavazadel a
odebrány cenné věci. Po tomto Němci byli odvedeni na vlakovou zastávku, naloženi do vlaku a Ze vzpomínek Adolfa Cejpka a Jarmily Cejpkové na léta
odjeli do Německa. Z nařízení, které vydala Praha, 1939 - 1946 sepsal jejich syn Jaroslav Cejpek, nar. 1946.
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Online sčítání bylo prodlouženo
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Do elektronických i listinných formulářů zapisujete váš stav od noci z 26. na
27. 3. 2021. Z důvodů epidemické situace je možnost sečíst se online prodloužena do 11. května. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i AppStore. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit
z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné
příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a
odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři,
což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu, kteří
budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů
však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se
můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít
praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Vyzvednout i odevzdat vyplněný listinný formulář bude možné na kontaktních místech (zdarma v odpovědní obálce, která je součástí formuláře). Ta
najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné
formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická
opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://
scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k
vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst
se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.

Plán zájezdů, lázeňských a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2021
Pro naše členy jsme připravili bohatý program zájezdů na rok 2021:

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

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

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

Setkání s mistrem Rembrandtem Velikonoce na ZŠ Všehrdova

Vlevo aranžované zátiší Adély Polívkové, vpravo Vlasty Triebové.
Starší žáci výtvarných oborů ZUŠ
Lovosice a ZUŠ Libochovice se zúčastnili on-line přednášky a následné tvůrčí výtvarné dílny pod vedením lektorky pražské Národní galerie.
Výstava Rembrandt: Portrét člověka v paláci Kinských byla od září
otevřena pouhé dva týdny, než se
musela z důvodů vládních opatření
uzavřít. Nikdy nebylo možné u nás
vidět tolik Rembrandtových děl
pohromadě a výstava obdobného

významu se nemusí opakovat desítky let. Proto se Národní galerie
rozhodla některé části výstavy zprostředkovat návštěvníkům online.
Měli jsme tak možnost nahlédnout
do mistrovy portrétní dílny. Dozvěděli jsme se, kdo byl Rembrandtovým nejčastějším modelem. Pověděli jsme si, jak vypadá šerosvit a co
znamená tronie. Výrazy tváří i předměty kolem nás se staly východiskem k našemu vlastnímu tvoření.
J. Klímová, učitelka VO ZUŠ

Každoroční školní projekt Zvyky a
tradice Velikonoc jsme letos bohužel nemohli s našimi žáky realizovat
prezenčně, proto jsme se rozhodli
věnovat se mu nejen v průběhu
distanční výuky, ale také připravit
malé překvapení.
Strom Pohádkovník, který máme
před školou, jsme ozdobili velikonočními vajíčky, která malovali naši
žáčci, a kolem plotu školy jsme
připravili velikonoční hru. Na třinácti maxi kraslicích bylo možné najít
informace týkající se Pašijového
týdne spolu s hádankami, po jejichž
rozluštění a zaslání na e-mail dorazil návod na velikonoční pokus.
Luštění se zúčastnili nejen žáci naší
školy, ale také veřejnost. Doufáme,
že jsme nazdobeným stromem i
naší hrou žákům alespoň trochu
přispěli k příjemnému prožití letošních velikonočních svátků a moc se
těšíme, až budeme společně pracovat opět ve škole třeba i v rotační
výuce.
Mgr. Marcela Kasíková, ZŠ Všehrdova
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Sport

V Lovosicích se poběží orientační závod, zřejmě 23. května
V lovosických ulicích, sportovištích a parcích se bude závodit. Poběží se zde „Veřejný závod v orientačním běhu v Lovosicích“, který připravuje
Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem pod záštitou města Lovosice.

Termín závodu není zatím zcela jistý.
„Vzhledem k současné situaci s měnícími se
omezeními ho upřesníme 2-3 týdny před vlastním konáním. Pokud to stav dovolí, poběží se v
neděli 23. května 2021. Mělo jít o závod v rámci
celosvětové akce Den orientačního běhu, který
se měl konat koncem května, ten byl letos
ovšem přesunut na první polovinu září. Konečné
rozhodnutí o květnovém termínu učiníme v prvním májovém týdnu podle epidemiologické
situace. Zájemci o akci v žádném případě nepřijdou, mapa i tratě jsou připravené, takže by se
hledal náhradní termín – výhledově konec srpna
či pozdější,“ přiblížil Miroslav Duda, ředitel závodu s tím, že informace budou zveřejňovány na

webu a Facebooku města Lovosice a klubu SKOB
Roudnice nad Labem.
Akce je určena jak pro registrované orientační
běžce, tak pro širokou veřejnost všech věkových
kategorií. Připraveno bude několik tratí různých
obtížností. Od náročných tratí pro zkušené běžce (ta nejdelší měří vzdušnou čarou přes 6 km,
ale kvůli zástavbě ti nejlepší naběhají k 10 km),
až po začátečnické a dětské tratě (nejkratší do
1,5 km). Najde se i trať pro maminky a tatínky s
kočárky. Přesné parametry tratí budou upřesněny. „Jedná se o veřejný závod, bude tedy možné,
aby se hlásili závodníci i z řad veřejnosti. Těm,
kteří nemají s orientačním během žádné zkušenosti, bude vše na startu vysvětleno. Přihlášky

budou přístupné přes webové stránky a přes email, jakmile bude znám termín závodu,“ dodal
Duda.
Závodníci budou startovat intervalově, čas
budou vědět dopředu, takže se na začátek trati
dostaví až chvíli před svým startem. Běžně jsou
startovní intervaly minutové, podle epidemiologické situace organizátoři ovšem rozhodnou,
zda intervaly neprodloužit. Na trati se v podstatě
závodníci nepotkají, kontroly se buď budou razit
pomocí čipů nebo kleštičkami do průkazky. Start
i cíl bude v lesoparku Osmička u pódia.
Pro více informací sledujte www.meulovo.cz,
https://obroudnice.cz/ a Facebook Lovosice –
profil města.
(ik)

Mistrovství republiky se blíží…
Předpokládáme, že všichni příznivci cyklistiky, ale i ostatní spoluobčané
očekávají informace o postupu přípravy mistrovství ČR v silniční
cyklistice mládeže, které se bude konat 11. července v našem městě.

Předpokládáme, že všichni příznivci
cyklistiky, ale i ostatní spoluobčané
očekávají informace o postupu přípravy mistrovství České republiky
v silniční cyklistice mládeže, které se
bude konat 11. 7. 2021 v našem
městě.
Tento mistrovský závod se nedotkne pouze obyvatel města Lovosice,
kde bude start, cíl a vyhlášení vítězů,
ale taktéž obcí na trati tohoto závodu. Týká se to těchto obcí: Siřejovice,
Keblice, Brňany, Brozany n./O., Chotěšov a Vrbičany. Zvláštní postavení
má obec Rochov, která leží ve středu
trati závodu a bude v ní taktéž omezená doprava. Všichni starostové i
starostky výše uvedených obcí spolupracují s přípravným výborem
MČR a na této akci se aktivně podílejí. Přislíbili taktéž zajištění pořadatelů ve svých obcích, kteří budou
zabezpečovat mistrovskou trať.
Navíc všichni potvrdili osobní účast
na vloženém závodu starostů na
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jednu míli, který bude probíhat v
rámci doprovodného programu na
Václavském náměstí v Lovosicích.
Záštitu nad mistrovstvím České
republiky mládeže oficiálně převzal
hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan
Schiller a město Lovosice. O osobní
účasti hejtmana, která by ještě zvýšila kredit tohoto mistrovského závodu se dosud jedná.
Dále chceme informovat občany, že
stále trvá možnost placené brigády
při zabezpečení trati na pozici traťový komisař. Případní zájemci se mohou přihlásit na tel.: 728 993 288,
773 001 882 a nebo na e-mail
ckjh@post.cz Za což předem děkujeme.
Kulturně - společenskou část této
mimořádné akce kompletně organizuje Centrum kultury Lovoš. V příštím čísle LD se čtenáři již dozvědí
veškeré podrobnosti okolo samotného závodu a taktéž celkového
programu.
CK JH Lovosice, z. s.

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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Životní prostředí

Dobrovolníci z Lovosic uklízeli poházené odpadky. Apelují na pejskaře

V průběhu března se sešlo pár přátel a společnými silami šli sesbírat odpadky. Sbírat začali na cestě vedoucí od Restaurace U Kašpara směrem k Modle a u
mostu pokračovali doleva až k druhému mostu u fotbalového hřiště a plaveckého bazénu. Celkem z obou břehů Modly sesbírali 7 plných pytlů poházených
odpadků. Našli tam toho spoustu, největší kuriozitou však byly pytlíky s psími exkrementy. Pejskaři po svém psovi uklidí tak, že psí exkrement seberou do
pytlíku, na něj uváží uzel a hodí do křoví. Je potřeba, aby si pejskaři uvědomili, že tento způsob není opravdu správný. To už je lepší „to“ tam nechat ležet,
protože plastový pytlík jen tak pohozený v křoví se opravdu sám nerozloží.
Další dobrovolnický úklid byl proveden na cestě v ulici U Zdymadel, vedoucí od Technických služeb směrem k BPJ – servisu stavebních strojů. Zde byly na
cca 400 metrech nasbírány dva plné pytle odpadků. Situace je opravdu šílená. Obyvatelé města by se nad sebou a svým chováním měli zamyslet. Je opravdu nutné dopitou plechovku či sklenici hodit do trávy? Dobrovolníci si myslí, že by tuto situaci pomohlo vylepšit umístění více odpadkových košů po celém
městě.
Je škoda, že se nemohla uskutečnit klasická hromadná úklidová akce v rámci Ukliďme Česko, tak jak tomu dříve bývalo, protože míst, která by byla potřeba
uklidit, je v Lovosicích opravdu mnoho. I tak nesmíme zapomenout poděkovat za pomocnou ruku městskému úřadu a také Technickým službám města Lovosice. Městský úřad poskytl dobrovolníkům pytle na odpadky a Technické služby pak vše odvezly.
Bc. Jiřina Vojířová

• • Školáci uklízeli kolem školy, na hřištích i u Labe • •

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Den Země proběhl
jako projektový den i v Základní škole ve Všehrdově ulici v Lovosicích. Probíhal jak ve škole, tak i při online vyučování dětí doma. Teorii – téma jako Ekologie, Voda, Třídění odpadu, Využití elektrické energie, Zdravý životní styl, střídala praxe, a tak bylo vidět děti při úklidu kolem školy, na hřištích, i u řeky Labe.
Den Země, zvlášť v této době, připomíná důležitost a uvědomění si místa ve vesmíru a život člověka na planetě Zemi. Chceme o něm příští rok mluvit už
bez roušek, s respektem a se vší vážností. Věříme, že se to podaří.
Mgr. Petra Hájková
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Příroda

Ptákem roku 2021 ornitologové vyhlásili káni lesní
Titul pták roku udělují ornitologové obvykle druhům, které veřejnost zná ze svého okolí. „V případě káně lesní tohle platí dvojnásob.
Jde o našeho nejpočetnějšího dravce a každý, kdo alespoň občas vyjde do přírody, má možnost se s kání potkat, jak sedí na vyvýšených místech
u silnice nebo loví na poli hraboše,“ uvedl ředitel České společnosti ornitologické (ČSO) Zdeněk Vermouzek.
V Česku jde o nejhojnějšího dravce, který je ale
veřejností přehlížený. Udělením titulu chtějí ornitologové káni lépe představit. Dravého ptáka zvolili teprve potřetí od roku 1992 (poštolka obecná
2002, orel mořský 2006). Pozorováním kání se
mohou lidé dozvědět víc o způsobu života plachých a nepočetných dravců. S vyhlášením ptáka
roku vydává ČSO zvláštní číslo časopisu Ptačí svět
věnované káni.
Káně lesní je v Česku i v Evropě nejrozšířenějším
a nejpočetnějším dravcem. „Podle posledních
odhadů hnízdí v Česku 11–14 tisíc párů kání lesních. To je ovšem jen část celkové populace, do
níž patří také v závislosti na ročním období vyvedená mláďata, dospělí ptáci, kteří nehnízdí, a též
protahující a zimující jedinci z jiných oblastí. V
Evropě se káně v době hnízdění vyskytuje na 78 %
území. Žádný jiný dravec není rozšířenější a hojnější. A právě v tom je výjimečná. Káni se opravdu
daří dobře přežívat a má k tomu skvělé strategie,“
vysvětluje Petr Voříšek, autor odborných publikací
o káni z ČSO.
Nejčastěji se káně živí hlodavci, především hraboši, a díky tomu je účinným pomocníkem zemědělců redukujícím stavy hrabošů při jejich gradaci.
„V roce 2019 nám hraboši spásali pole s vojtěškou.
Kromě povláčení pole, abychom hrabošům zahrabali nory, jsme také zatloukli na celé ploše několik
desítek bidýlek. Ta byla z počátku hodně obsazená
káněmi, ale koncem zimy tu číhali dravci jen sporadicky. Byly tam sice tisíce hraboších nor, ale už
nepoužívaných. To také vysvětlovalo nepřítomnost
dravců. V souvislosti s hraboši jsme díky káním
zaznamenali jen zanedbatelné, akceptovatelné
škody,“ říká Martin Hutař, ekozemědělec a zakla-
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datel společnosti PROBIO.
Sledujte káně a dejte nám o nich vědět
I v těchto dnech lze káně sledovat na polích, jak
loví hraboše. „Pro veřejnost je to skvělá příležitost,
jak se zapojit do sledování tohoto zajímavého
druhu. Všímejte si kání, pozorujte je a vkládejte
informace do databáze birds.cz. Pomůžete nám

tím zjistit, kde se káním daří a naopak kde na ně
může číhat nebezpečí, pokud například najdete
mrtvou káni. Nejenom vzácné a ohrožené druhy
stojí za naši pozornost. Naopak, běžné druhy mají
zásadní význam pro fungování ekosystémů a právě díky nim dostáváme včasné signály o tom, co
záhy ohrozí i druhy méně běžné,“ vysvětluje Voříšek.
(hz, foto Ptačí svět / Petr Muláček)
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Osobnosti

Odešel člověk mnoha zájmů Ing. Svatopluk Hašlar

V pátek 26. února 2021 zemřel po krátké nemoci ve věku 69 let Ing. Svatopluk Hašlar. Vzpomínat na něj bude v Lovosicích a okolí mnoho lidí,
byl to vskutku renesanční člověk, člověk všestranných zájmů. Dlouholetý včelař, skvělý šachista, pravidelný návštěvník knihovny i kulturních akcí.
Měl zahrádku v Teplé, zajímal se o fotbal, navštěvoval střelnici a měl i detektor kovů…
Ing. Hašlar se narodil v únoru 1952 a bydlel
s rodiči v Lovosicích. Jeho starý přítel vzpomíná:
„Znal jsem ho a kamarádili jsme spolu asi od jeho
pěti let, protože jsme oba bydleli s rodiči v ulici 28.
října v Lovosicích. Chodil do základní školy v budově tzv. jedenáctiletky. Tam také absolvoval SVVŠ
a ukončil ji maturitou. Poté vystudoval vysokou
školu v Praze - Suchdole. Krátce poté se oženil
s manželkou Věrou, s kterou žil až do svého skonu.
Po doplnění pedagogického vzdělání
začal
učit na gymnáziu a pak na několika základních
školách. Celý svůj život hrál šachy za lovosický
šachový oddíl. Velmi obětavě ho vedl a organizoval veškerou jeho činnost. Je pravda, že jsme spolu
často chodili na dobré pivo do restaurace U kaple
a tam jsme spolu probírali všechno možné. Vzpomínali jsme na kamarády z dětství, vždy se pochlubil, jak rostou vnoučata, jak jsou na tom jeho včely
a vůbec jak si užívá zasloužený důchod. Je těžké
psát o kamarádovi, vedle něhož jsem prožil dětství
i další období a kterému jsem byl na svatbě i na
promoci. Zúčastnili jsme se spolu mnoha šachových turnajů a vlastně jsme se velmi často vídávali
téměř po celý život. Sváťa má syna Svatopluka a
staršího bratra Oldřicha. Jeho maminka ještě v
pokročilém věku pobývá v zařízení Na pahorku v
Litoměřicích.“
„V šachovém oddílu byl velmi aktivní, dělal různé
funkce, v posledních letech byl i předsedou oddílu.
Jako jeden z mála se věnoval šachovým nadějím.
Měl na starosti klíče, zajišťoval dopravu na utkání

příliš nemluvil, ale ví se, že se dlouho staral o velmi
starou matku, měl zahradu v Teplé, kde měl i ovce,
a byl znám i jako dlouholetý včelař. Zajímal se o
fotbal, hlavně o Spartu. Měl syna, který bydlí také
v Lovosicích, přes něj byl i dvojnásobným dědečkem krásným vnoučatům.
Z pohledu snachy:
Že byl renesančním člověkem, tvrdím i já. Stále se
něco učil, stále měl co předávat. Z mého pohledu
byl zejména úžasným dědečkem. Svá vnoučata
bezmezně miloval. Madlenku učil hrát na flétnu, s
ní i Svatíčkem pak hrál na klávesy. Uměl hrát na
housle a kytaru. V obou svých vnoučatech podporoval vztah k vědění, hudbě i sportu. Když vnučka
zrovna chodila na košíkovou, ve volných chvílích si
s ní zahrál. Tak tomu bylo i s tenisem. Když se učila
bruslit, byl dědeček Sváťa u toho. V létě se s vnoučaty koupal, v zimě je chtěl učit lyžovat, okolnosti
tomu ale chtěly jinak… Mému muži byl jedinečným
tátou, půlku mého života byl rodinou i mně. Nějaký čas jsme spolu učili na stejné škole, byl mi váženým kolegou. Vždycky tu pro nás byl. Po jeho
odchodu zeje v našich srdcích díra, v myslích však
jakožto ochotný řidič na venkovní zápasy, dělal přetrvává mnoho krásných vzpomínek na společně
kapitána našeho družstva,“ chválí šachista Lukáš strávené chvíle. Bylo mi ctí. Romana Hašlarová.
Patrák.
Vzpomíná na něj také Jaroslav Pošva, který s ním Pohřeb měl 4. března 2021 v obřadní síni v Lohrál první partii v listopadu 1977, tedy v jeho 25 vosicích. Bylo zde i pět šachistů, kteří si uvědomují
letech. Všichni v oddíle jsme s ním hráli mnoho jeho nenahraditelnost. Čest jeho památce!
Eva Hozmanová
zajímavých partií. Byl skromný, o svém soukromí

Čestný občan Lovosic Ivan Ivanovič Blinov

(*27. 7. 1919 Dimitrevskoje, úmrtí neznámé. Čestné občanství uděleno 14. 11.1945)
Narodil se 27. 7. 1919 ve vsi Dimitrevskoje v
Pereslavském okrese, Jaroslavském kraji v rodině
rolníka. Absolvoval dělostřelecko-minometné
učiliště ve městě Telavi v Gruzii. V roce 1939, po
ukončení vojenského učiliště, byl povolán do armády. V roce 1942 odjel na frontu, kde byl zařazen
do funkce velitele střeleckého praporu. Byl třikrát
raněn. Blízko Stalingradu u města Kremenčuk byl
raněn do levé nohy a pravé ruky. Dále byl zraněn
na Dněpru na dvou místech opět do levé nohy a
do pravého stehna. Po těchto zraněních v roce
1944 převzal velení 1. roty 34. samostatného (na
úrovni pluku) silničního dopravního praporu
(ODEB) 5. gardové armády. Byl vyznamenán pěti
řády (2x Řád Vlastenecké války 1. stupně, 2x Řád
Vlastenecké války 2. stupně, 1x Řád Rudé hvězdy).
Dále obdržel dalších šest medailí menšího významu. Za účast na bitvě u Stalingradu dostal titul
gardový kapitán. Byl válečným invalidou 2. skupiny.
I. I. Blinov byl velitelem posádky Rudé armády,
která byla od května do listopadu 1945 v Lovosicích. První rota sídlila ve Pfannschmidtově vile.
Rozloučení s posádkou se konalo 14. listopadu
1945 v jídelně továrny Deli za účasti představitelů
města. Při této příležitosti byl I. I. Blinovi udělen
titul Čestný občan Lovosic. Z Lovosic odjela rota
do Rakouska do města Purkersdorfu – kde byla až
do 28. 5. 1946.

Po demobilizaci v roce 1946 odjel I. I. Blinov k
rodině do Moskvy a oženil se. Pracoval jako dispečer v automobilové dopravě. Sestra, narozená v
roce 1927, zemřela. Od syna (1947) má vnuka a
vnučku (1982 a 1974), od dcery (1954) má dva
vnuky (1975 a 1984).
Ve dnech 1. až 8. listopadu 1987 I. I. Blinov spolu
se zdravotnicí P. F. Bukalovou, S. K. Volkoogonem

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell
typu Araukana a Dark Shell typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 - 229,- Kč/ks.

Prodej: 20. května 2021, Lovosice - u Billy - 13.30 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po - Pá 9 - 16 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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a K. Ecrodtem (v roce 1945 šestiletým nalezeným
německým chlapcem) navštívili Lovosice. Návštěva
se uskutečnila z iniciativy desátníka Blinovovy roty
Volkogona, který hledal umístění posádky v roce
1945 (hledal na Slovensku), a díky pozdější korespondenci předsedy MěNV Lovosice J. Fechtnera
s Volkogonem, Blinovem a Ecrodtem.
Text a reprofoto Miroslav Hvorka

Příští číslo
Lovosického dneška
vyjde 4. června
LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace

Výsadba nových lip a revizualizace
sochy svatého Václava
Na Václavském náměstí pokračují práce, které započaly již v listopadu
minulého roku pokácením obou lip u sochy sv. Václava. Následkem
toho vznikl podnět na modernizaci náměstí, revizualizační projekt byl
vytvořen ve spolupráci s firmou Datura - atelier pro zahradní
a krajinářskou tvorbu. Cílem projektu je zviditelnění sochy sv. Václava
z různých pohledů a napojení na zbytek moderní části náměstí.

Na ZŠ Všehrdova nezahálejí
Také během úplného uzavření škol
se u nás pořád něco dělo. Již dlouho
nás trápil stav šaten ve školní družině, a tak prošly kompletní rekonstrukcí hrazenou z příspěvku zřizovatele. Proměna je to obrovská a my
doufáme, že vlhkost typickou pro
„starou“ budovu již neuvidíme. Po
ukončení rekonstrukce naše šikovné
paní vychovatelky šatny vyzdobily
veselými kresbami. Pokud naše plány nic nenaruší, během letních
prázdnin budou zrekonstruovány
šatny v ZŠ. Minulé pondělí začal
první týden rotační výuky, na kterou
jsme se pečlivě připravovali. Testování probíhá v klidu, děti jsou ukázněné.
Zápis do prvních tříd na školní rok
2021/2022 byl ukončen 15. dubna.
Budeme otevírat dvě první třídy a na
všechny prvňáčky se moc těšíme.
Pevně doufáme, že tyto děti zažijí

„normální“ školní rok s akcemi, které
nejen pro ně připravujeme. V případě příznivé pandemické situace na
žáky čeká pestrá nabídka kroužků,
školní družinka, sportovní aktivity,
vědomostní soutěže, tradiční projekty a třeba se zase někdy podíváme i do Legolandu, který jsme naposledy navštívili v červnu 2019.
Za kolektiv ZŠ Martina Provinská

Právě se rodíme

Po období zimy, kdy zvěř strádá a
energetické zdroje jsou vyčerpány,
nastává další exponované období.
Období hnízdění, březosti samic a
vyvádění mláďat, které trvá od března až do konce července. Prosíme
všechny občany města, aby – pokud
se budou pohybovat mimo město,
venčili své pejsky pouze na vodítku. I
zdánlivě nevinné očichání či olíznutí
psem je pro mládě smrtelné, protože se jím napachuje a stejně jako po
dotyku člověka ho matka již nepřijme. Veškeré pozemky mimo obec,

V rámci současných prací a harmonogramu bude nejprve zrušena
oválná zídka, která původní dřeviny
a sochu sv. Václava obklopovala.
Dále bude prostor srovnán do okolní
úrovně náměstí. Samotná výsadba
dvou mladých lip bude realizována
na přelomu dubna a května 2021,
stromy budou zasazeny do hutnitelného substrátu a kořenový systém
dřevin bude zakryt kruhovou mříží
včetně roznášejícího rámu a ochrany
kmene. Zbytek volného prostoru
bude vydlážděn.
„Hlavním důvodem odstranění
původních lip byl ohled na provozní
bezpečnost obyvatel a tím se zároveň odstartovala I. etapa dlouho
plánované modernizace náměstí,“
uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí
odboru životního prostředí.
Socha sv. Václava bude přesunuta
o přibližně 8 m jihozápadně, aby
byla více v tzv. zlatém řezu okolních
ulic a také ve středu dlažebního
ornamentu. Současně s přesunem
proběhne restaurace sochy včetně
vytvoření nového pískovcového
podstavce. Konečnou fází bude
doplnění náměstí o relaxační prvky,
které nahradí sedací plochu původního oválu.
„Při jednání v souvislosti s výsadbou nových stromů a přesunem
sochy sv. Václava na náměstí bylo s

květen 2021

ať lesní, polní, smíšené včetně cest,
jsou tzv. honitbou.
Zákon č. 449/2001 Sb. v §8-10
uvádí, že je zakázáno majitelům psů
venčení psů na volno včetně jejich
výcviku v honitbě, a to pod pokutou
až 10 000 Kč. Rovněž prosíme, neodnášejte nalezená mláďata z místa,
pokud očividně nejsou poraněná.
Pokud na ně nebudeme sahat, matka se k nim vždy vrátí!
Věříme, že většina občanů je rozumná, a děkujeme za jejich ohleduplnost k přírodě.

odborem životního prostředí a vedením města dohodnuto, že se vzájemně pokusíme oba důležité komponenty doplňující prostředí náměstí upravit tak, aby spolu i nadále zbytečně nekolidovaly v tom, že socha
je nesymetricky umístěna vůči oběma vzrostlým stromům a to ještě
v jejich těsné blízkosti tak, že socha
se nachází převážně ve stínu korun
stromů a tím dochází k degradaci
kamene ve formě řas a lišejníků,
zapříčiňující tzv. korozi kamene celé
architektury. Nové umístění sochy
bylo současně navrženo tak, aby
vhodně a symetricky působilo i vůči
stávajícímu motivu dlažby okolní
zpevněné plochy a zejména pak v
souladu s otevřenými pohledy z
různých stran náměstí,“ uvedl Robert
Paťcha, referent státní památkové
péče.
Revitalizační práce, nové dláždění a
výsadbu stromů provádějí Technické
služby města Lovosice. „V rámci revitalizace Václavského náměstí uvažujeme o umístění lavičky Václava Havla jako vzpomínku na prvního porevolučního prezidenta a kombinace
pojmů Václavské náměstí, socha
svatého Václava a lavička prezidenta
Václava Havla se jeví jako ideální
kombinace včetně filozofie zlatého
řezu,“ dodal starosta města Milan
Dian.
(bm)

19

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 dubnového čísla: Valpuržina noc

Valpuržina noc, tedy předmájová noc, měla vždy své kouzlo vzhledem k
postavení mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Tyto ohňové slavnosti získaly později název ,,pálení čarodějnic“. Jde o lidový zvyk spojený s
pálením ohňů, které souviselo s množstvím obřadů, magických rituálů a
pověr. Ohně zapalované v tento čas na kopcích měly zahánět zlé nadpřirozené síly. Zvyk pálení figur, představující škodící síly, se rozvinul pravděpodobně na konci 18. stol. Obřad, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. květ-

LOVOSICKÝ
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na, je pod názvem Valpuržina noc slaven také v německy mluvících zemích a
Skandinávii.
Svatá Valpurga, sestra sv. Vilibalda, s nímž přišla z Anglie do Němec, se
stala abatyší kláštera hildesheimského u Eichstättu. Zemřela r. 778. Noc před
1. květnem (Walpurgisnacht) má v německy mluvících zemích podobný význam jako u nás noc filipojakubská: v tu noc se slétají čarodějnice a provozují
svoje rejdy ve spolku se satanášem.
(bm)
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