LOVOSICKÝ
DNEŠEK

ČERVEN 2021

Informační měsíčník města Lovosice • náklad 5 000 ks • do všech domácností ZDARMA • ročník 11 • číslo 6 • 4. červen 2021

SLOVO STAROSTY

Foto rys

U KAPLIČKY JE ZNOVU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
U kapličky Srdce Ježíšova ve směru na Siřejovice je dokončena výstavba kruhového objezdu. Křižovatka byla
místem častých nehod. Město Lovosice od počátku usilovalo o znovunavrácení kruhového objezdu, který
byl jako dočasný odstraněn. Po mnoha jednáních se zástupci ŘSD a policie se realizace zdařila. (více na str. 9)

Odbory

Město se chystá na
opravy silnic a chodníků
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Jak se pečuje o zeleň
v Lovosicích a okolí?
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Město podporuje sport
téměř 30 miliony ročně
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou
dosti studené počasí
měsíce máje, které je
ovšem, aspoň jak
pranostika praví, zárukou dobré úrody. V našem
městě se dále pracuje jak na
akcích pravidelných, které
souvisí s ročním obdobím jako
je například sekání trávy, výsadba dřevin či pravidelná
údržba a jiné mimořádné. Z
hlediska bezpečnosti se povedlo prolobovat stavbu kruhového objezdu u Siřejovic,
která výrazně zbezpeční provoz v tomto místě. Další akcí,
která město čeká, je rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v Terezínské ulici. Rozvody
jsou obecně velkým problémem, neboť veškeré jsou
staré, některé i přes sto let a
město není jejich vlastníkem.
V minulosti se tak zde řešily
především havárie. Máme proto radost, že se SVS do opravy
pustila. Poté se počítá i s položením nového povrchu komunikace. Prosíme proto občany
o shovívavost ke zvýšené
hlučnosti a prachu a odstávce
vody, odměnou nám budou
zcela nové rozvody vodovodu
a kanalizace. A kdyby vydržely
aspoň polovinu toho, co ty
původní, bylo by to skvělé.
Pozitivní zprávou je, že sportoviště již lze plně využívat,
což je dobré nejen pro děti a
mládež. Též se s rozvolňováním objevují první kulturní
akce. Otevřena byla výstava
Milana Junka, od června se
můžeme těšit na pravidelné
hudební pátky na náměstí,
v přípravě jsou rovněž Valdštejnské slavnosti a další tradiční městské festivaly. Těším
se na viděnou na některé z
chystaných akcí.
Milan Dian

Historie

Osvobození Lovosic na
konci 2. světové války

17|

Aktuality

Zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Koncem dubna proběhlo druhé jednání zastupitelstva města v tomto roce. Projednáno bylo 24 bodů programu a jeden z nich se také týkal
schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (OZV). K vyhlášce se rozvinula živá debata,
která nakonec i přes protinávrhy na stažení bodu vedla ke schválení původního znění.
Hlavním důvodem změny byla skutečnost, že
původní vyhláška pocházela z roku 2011 a v současné době již nesplňovala všechny zákonné
povinnosti. Při její aktualizaci došlo i k úpravě cen
za zábory, kdy bylo reagováno na vývoj inflace
od roku 2011 a současně bylo přihlédnuto k
cenám, jaké mají nastavené podobně velká města,
jako jsou Lovosice. Před předložením zastupitelstvu byla vyhláška konzultována a posouzena
pracovníky ministerstva vnitra tak, aby splnila veškeré náležitosti.
Vyhláška stanoví zábor veřejného prostranství,
jako jsou: náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a dětská hřiště přístupná každému
bez omezení. Způsobů užívání veřejného prostranství je mnoho: od lešení, předzahrádky restaurací, umístění reklamních poutačů po výkopové práce nebo umístění lunaparku. Všechny způsoby jsou v OZV vyjmenovány a naceněny. Ve
vyhlášce jsou uvedeny výjimky a osvobození od
poplatku, jeho splatnost a ostatní zákonná naříze-

ní, tak aby vyhovovala všem požadavkům Ministerstva vnitra České republiky (MVČR). Ceny i
obsah OZV doporučil a schválil zástupce
MVČR, který je dozorovým orgánem všech
OZV vydaných obcemi ČR. Souhlas musí být
vydán ještě před schválením vyhlášky zastupitelstvem města.
Rada města zábor veřejného prostranství projednávala celkem tři měsíce. Vzniklo několik návrhů a
vyhláška se několikrát měnila. Byly diskutovány
ceny za užívání veřejného prostranství, ale také
možnost odpuštění poplatku z důvodu koronavirové pandemie jako pomoc pro postižené podnikatele. Tato úprava však byla ze strany ministerstva vnitra z vyhlášky odstraněna.
Diskutovaným tématem byl nárůst cen, ke kterému došlo u všech typů záborů. Rada města nakonec dospěla k názoru, že pokud zvýší poplatek o
míru inflace od roku 2011 do roku 2020, zachová
se jako řádný hospodář a současně výrazně nepoškodí podnikatele, kterých se tyto poplatky týkají

nejvíce. Přihlédnuto bylo také k tomu, že se cena
nezměnila celých 10 let. Například poplatek za
předzahrádky byl navýšen z původních 10 Kč/m2
na 27 Kč/m2 za týden, což činí 108 Kč/m2 za měsíc.
Poplatek byl stanoven jako týdenní paušální částka za každý i započatý m2 (v Litoměřicích je cena
za m2 400Kč za více než 30m2 800 Kč). „Rozhodnutí o zvýšení ceny poplatku nebylo rozhodně
jednoduché, trvalo tři měsíce, než došlo k plné
shodě. Obecně se snažíme poplatky, především ty,
které se dotýkají všech obyvatel, i přes jejich velký
nárůst nenavyšovat. Například poplatky za shromažďování, sběr a svoz komunálního odpadu jak
pro občany, tak podnikatele sídlící na území
města zůstávají v původní výši. Při tvorbě poplatku za užívání veřejného prostranství bylo přihlédnuto také k cenám záborů v podobně velkých
městech, jako jsou Lovosice,“ uvedl starosta Milan
Dian. Vyhláška nabývá účinnosti od 1. ledna příštího roku. Letošní sezona předzahrádek tedy proběhne ještě v duchu té původní z roku 2011. (ik)

Na náměstí proběhlo akustické měření památného dubu

Ve středu 19. května proběhlo na Václavském náměstí v Lovosicích akustické měření památného dubu letního (Quercus robur). Toto měření se provádí
pomocí akustického tomografu ArborSonic 3D, který je schopen pomocí sond, jež jsou rozmístěny po obvodu kmene zhruba jeden centimetr hluboko,
rekonstruovat vnitřní stav kmene stromu. Poklepem na jednotlivé sondy v sestavě je vyslán akustický signál a přístroj snímá čas potřebný k průchodu signálu z aktuálně aktivované sondy do sond ostatních. Na základě časů průchodu a geometrie daného průřezu je vypočtena rychlost a z ní následně rekonstruován stav kmene pomocí speciálního softwaru. Jedná se o neinvazivní metodu, která pomocí rychlosti zvuku odhalí hnilobu nebo dutinu uvnitř stromu.
Rychlost šíření akustického signálu ve dřevě závisí na hustotě a tuhosti materiálu. V případě dutiny uvnitř kmene musí jít zvuková vlna po delší dráze a tím
klesá rychlost signálu a je možné ji detekovat. „Měřením bylo zjištěno, že památný dub má rozsáhlou dutinu a s ohledem na provozní bezpečnost je nutné
v koruně stromu instalovat několik dynamických vazeb,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí Ing. Vojtěch Hamerník. Měření provedla firma Arbonet,
s.r.o. Na malém snímku je vidět detail dutiny kmene.
(bm)
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Odbory informují
Odbor majetku a investic

V současné době se připravuje i položení nového povrchu ve Vančurově
ulici, kde rekonstrukce uličních rozvodů proběhla v druhé polovině minulého
Na konci května se s námi již konečně rozloučilo zimní počasí. Aspoň co se roku a dokončena byla zkraje roku letošního. Položení nového povrchu je
týká přírody, kde se již vše začíná zelenat a rozkvétat. Zima byla po dlouhé také závislé na akci zvýšení bezpečnosti u železničního přejezdu Lovosice
době opravdu chladná a bohatá na srážky. Nyní po jejím odchodu se ukazu- město. Zde se dokončuje projekt dopravní úpravy a nových komunikací, na
které navazuje i nový povrch právě v ul. Vančurova.
je, co nám zde zanechala.
Akcí, které začaly v minulém roce, ale ještě se dokončují, je ve městě více, ale
o tom v příštích číslech. Závěrem lze říci, že se může zdát, že se ve městě nic
neděje, opak je pravdou. Bohužel, opravy moc vidět nejsou oproti investičním akcím, ale dějí se a jsou stejně potřeba, aby město mohlo fungovat a
vzkvétat.
Ing. Lucie Dvořáková, vedoucí odboru/foto OMaI

Ekonomický odbor
Blíží se splatnost poplatků za odpady a psy, k rychlé platbě využijte
Portál občana
Poplatky za svoz komunálního odpadu a ze psů jsou na stejné výši jako v
loňském roce. V případě svozu odpadu jde o stejnou sumu již od roku 2018,
tedy 250 korun na osobu za rok. Například v Malých Žernosekách a Litoměřicích je poplatek vyšší o téměř 500 korun než v našem městě.
Nejvíce je to znát na komunikacích a chodnících, kde je potřeba nyní řešit Poplatek za komunální odpad podle obecně závazné vyhlášky města Lovosinápravu všech propadů a výtluků. V měsících dubnu a květnu probíhala ce č. 3/2017, kterou najdete na webových stránkách města, na rok 2021 činí
jejich kontrola a nyní v následujících měsících se začne s opravami. Průběžně 250 korun za fyzickou osobu. Místní poplatek ze psů je dle sazeb uvedených
se provádí čištění kanálů.
v obecně závazné vyhlášce města Lovosice č. 2/2019. Oba poplatky mají
splatnost do 30. června 2021. Občané mohou poplatky uhradit v hotovosti
na pokladně městského úřadu, bankovním převodem, poštovní poukázkou
nebo pohodlně přes Portál občana.
„Výši poplatků jsme i přes všeobecný nárůst cen neměnili, všechny poplatky
zůstávají na stejné výši jako loni,“ ujistil starosta města Milan Dian.
Bližší informace o místních poplatcích naleznete na webových stránkách
města nebo vám je poskytne správkyně poplatků: Monika Klimtová, tel: 416
571 120, email: monika.klimtova@meulovo.cz.
(bm)

Koupaliště se otevře v polovině června
Městské koupaliště bude otevřeno od druhé poloviny června.
Záležet samozřejmě bude na počasí a jaká budou platit
protiepidemická opatření.

Hodně zásahů bude potřeba i do střešních konstrukcí na objektech města.
Někde již opravy začaly jak na střešních pláštích budov, tak i na prvcích odvádějících vodu z těchto ploch. Tato zima ukázala, že kromě oprav je potřeba u některých objektů řešit střechu jako celek. Jedná se o tělocvičnu 3. ZŠ,
střechu nad pavilonem kuchyně ve školce „U Koníčka“ a střechu CŠJ, kde i již
opravovaná střecha je ve velmi špatném stavu. Oprava střechy byla nutná i
na samotném městském úřadě.
Další tradiční kapitolou oprav jsou výměny rozvodů nebo jejich částí u inženýrských sítí, a to hlavně u kanalizace. Určitě
jste zaregistrovali velkou havárii vody,
která se stala u podchodu pod I/30.
Jednalo se o poškozené hlavní potrubí,
které zásobovalo vodou nejen část města Lovosice, ale i další obce. Naštěstí byla
tato situace ze strany provozovatele
rychle odstraněna, ale město musí v
současnosti prověřit a zkontrolovat stav
celého podchodu.
V polovině května začala velká rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Terezínské ulici, kde je investorem Severočeská
vodárenská společnost. Akce má trvat do
konce roku, ale po jejím ukončení bude
mít město a hlavně občané v této části
jednak nový hlavní řad, ale i přípojky do
svých objektů. Nakonec zde bude proveden nový povrch v celé šíři, na kterém se město bude finančně spolupodílet.

červen 2021
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Péče o zeleň v Lovosicích

Již více jak 20 let sledujeme významné změny v přírodě, jde především o střídání období sucha a veder a naopak přívalových či vydatných dešťů.
Na tyto změny je třeba pružně reagovat. Proto je snahou města vytvořit takové prostředí, které bude schopno čelit letním tropickým teplotám a
dostatek zelených ploch bude schopen pojmout srážky.
V Lovosicích se vysazuje množství stromů a keřů.
Loni na podzim bylo koupeno a vysazeno 74
stromů. Letos na jaře přibylo dalších 53 dřevin
v aleji, která se obnovuje směrem na Vchynice,
a dále 5 platanů u umělého hřiště, samozřejmostí je výsev trávy. Řezy, které se pravidelně
provádějí na stávajících dřevinách, jsou zdravotní a
nutné z hlediska bezpečnosti. Rovněž se pravidelně dělají dendrologická zkoumání u problematických stromů. Někdy již však není možná jiná volba
než skácení. Je to v případě, kdy stav dřevin by
mohl ohrozit zdraví občanů. Zachovávání takových
stromů by bylo neodpovědné a rizika nenesou
věční negativisté a kritici, ale opět a jen město.
K dotazu občana, proč se kácely na Osmičce
(třeba kolem areálu občerstvení) zdravé stromy a
zda to není škoda, odpověděl Ing. Tomáš Pilař. ,,Máte pravdu v tom, že byly odstraněny vitální ("zdravé a pěkné") dřeviny, šlo ale o dřeviny bez
prostorové perspektivy. Zrovna kolem plotu

u občerstvení šlo o stromy vysazené tak natěsno,
že nemohly vyrůst do velkých pěkných stromů.
Ačkoliv šlo o dřeviny docela mladé, jejich koruny
už prorůstaly do sebe. Pokud chceme našim
potomků předat Osmičku (ve skutečnosti celé
Lovosice) plné majestátních stromů, pak to nemůžou být stromy vysazené 5 m od sebe (z takové
výsadby majestátní stromy nevzniknou, pouze
"košťátka" s deformovanými korunami bez šance
se dožít přiměřeného věku). Zahrádkářskou analogií je pěstování ředkviček. Vyseté ředkvičky je
potřeba vyjednotit podle očekávané velikosti bulv,
jinak nevyrostou. Se stromy je to stejné. Pokud
byly stromy vysazeny bez ohledu na posléze
dosahovanou velikost korun, je potřeba udělat
probírku (zemědělskou / zahrádkářskou terminologií je "vyjednotit"). Jde o logický zásah v minulosti provedený např. v ulici Máchova.
Právě pohled do budoucnosti je rozdílem mezi
péčí řádného hospodáře, který se dívá o pokolení

dopředu a cítí se odpovědný za stav, který nastane. Probírka přehuštěných dřevin je zásah, který je
dokladem péče řádného hospodáře, který předchází problémům (poškození stromů) v budoucnosti.“
Z výše psaných řádků je tedy patrné, že prořez a
kácení je nezbytné v rámci konceptu zapěstování
a udržování zdravých stromů. Ovšem výsadba v
našem městě za poslední roky dalece převyšuje
kácení. Zaokrouhleně, jde ročně o 1,5 mil. Kč
(výsadby, řezy, materiál, posudky, kácení, speciální
služby spojené s dřevinami). Výsadby se v rámci
možností hradí i z dotací, například z dotací Ministerstva životního prostředí ČR. Vysazováno je
množství stromů jak okrasných, tak ovocných. O
výsadbu a zachování původních kultivarů se zasazuje OŽP, o péči TSML a v případě potřeby specializované arboristické firmy. Díky TSML, které zajišťují rozvojovou péči a většinu přímé výsadby,
město ušetřilo cca 4,5 milionu Kč.
(rys, foto rys)

Poznámka: Před rokem 2016 se pařezy téměř nefrézovaly, proto je rozdíl mezi pařezy a kácenými stromy tak propastný. Zahrnuje též likvidaci náletů.
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V Terezínské ulici začaly opravy vodovodu a kanalizace
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Lovosicích plánovanou investiční akci v ulici Terezínská, kde proběhne rekonstrukce
zastaralého poruchového vodovodu a dožilé netěsné kanalizace pro cca 300 napojených obyvatel v dotčeném úseku. Stavba bude probíhat
v koordinaci s investiční akcí ŘSD.

V uvedené lokalitě se v souběhu se stokou
z betonu DN 700 nachází vodovod z litiny DN 60
z roku 1937. Dále je v souběhu s kanalizací z betonového vejce DN 500/750 úsek vodovodu z litiny
DN 200, rovněž z roku 1937. Řady jsou dožilé s
narůstajícím počtem poruch.
V úseku od prodejny Billa k okružní křižovatce
ulic Terezínská x Zámecká x Mírová x Kostelní se
na pravé straně komunikace nachází kanalizace
z betonu DN 700 v celkové délce 301 metrů. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1989.
Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.
Na levé straně komunikace se nachází kanalizace
z betonového vejce 500/750 z roku 1910. Zde
prohlídka kamerou zjistila vymleté spáry zdiva,
prorůstající kořeny, netěsnosti, tvořící se kaverny.
Z uvedených technických důvodů, a s ohledem
na koordinaci se stavbou ŘSD, rozhodla SVS o
provedení rekonstrukce vodovodu v délce 319,2
metrů a zrušení stávající nevyhovující kanalizační
stoky.

červen 2021

Předmětem stavby je tak zrušení stávající kanalizační stoky betonového vejce 500/750 v celkové
délce 249,0 metrů, vč. přepojení domovních přípojek a přípojek od stávajících uličních vpustí na
stávající stoku z betonu DN 700, která je v dobrém
stavu. Součástí stavby budou zároveň všechna
propojení odbočných řadů se stávající stokou BE
700 v daném úseku. Rušená kanalizace začíná
šachtou v blízkosti č.p. 435 a pokračuje ul. Terezínská v souběhu se stávajícím vodovodem LT 200 v
levé časti komunikace a končí za křižovatkou ul.
Terezínská x Husova.
Dále dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodu
vč. přepojení všech přípojek a zrušení stávajícího
vodovodu LT 60 v celkové délce 280,0 metrů.
Rekonstrukce vodovodu začíná v blízkosti č.p. 435
napojením stávajícího vodovodu PVC d225 a dle
staničení pokračuje v levé části komunikace až k
okružní křižovatce ul. Terezínská x Mírová, kde se
napojí na stávající vodovod LT 200. Na rekonstruovaném řadu jsou v současné době osazeny podzemní hydranty DN 80 (3 ks), které budou v rámci

stavby vyměněny. Nově bude v trase rekonstrukce
osazen podzemní hydrant DN 80 (1 ks) sloužící k
odkalení řadu. Rušený vodovod začíná u č.p. 135 a
v chodníku pokračuje podél nemovitostí až k č.p.
286, kde rušený úsek končí. V celé délce rekonstrukce vodovodu, propojení odbočných řadů i
přepojení veškerých přípojek budou práce probíhat v otevřeném výkopu.
Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena
protokolárním předáním staveniště 27. dubna
2021, vlastní stavební práce začnou v týdnu od
17. května 2021. Podle smlouvy o dílo má být
stavba dokončena nejpozději za 8 měsíců od předání staveniště, tj. do 27. prosince 2021. Je to
jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok
2021 naplánovala SVS celkem 22 staveb v celkovém objemu 289,24 mil. korun bez DPH.
Tisková zpráva SVS
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Město

Podpora sportu v Lovosicích

Město Lovosice má dlouholetou tradici sportování a s tím v průběhu historie vzniklých sportovních klubů a oddílů, kterých je v současnosti 19.
Většinu z nich sdružuje ASK.
Lovosice poskytují a podporují ve
srovnání s regionem naprosto mimořádné zázemí pro provozování sportu. Komplexnost areálu je unikátní.
Sportovní areál byl realizován před
mnoha lety Severočeskými chemickými závody a v brigádních akcích
pořádaných jednotlivými oddíly. Od
povodní v roce 2002 se do r. 2014 v
podstatě do revitalizace a oprav
neinvestovalo. Město Lovosice každým rokem investuje do provozu a
údržby sportovišť částku cca
15 mil. Kč.
Na přímou sportovní činnost dává
pravidelně město 3,45 mil. Kč. Letos
vzhledem ke covidové pandemii je
to částka 3,1 mil. Kč. S touto částkou nadále disponuje ASK, která
přerozděluje finance dle vlastního
klíče jednotlivým oddílům. Dále v
dotačním programu Sport a volný
čas poskytuje město dalších 700 000
Kč. Celková částka pro sport tedy
činí zhruba 18 milionů korun ročně.
„Fungování klubů je letos pochopitelně ovlivněno pandemií, přesto
jsme se rozhodli částkou přesahující
3 miliony Kč sport opět podpořit,
preferovány ze strany města jsou
zvláště oddíly pracující s mládeží,“
zdůraznil starosta Milan Dian.
„Důležitost podpory sportu i v těchto časech si plně uvědomujeme,
protože sportovní vyžití je významné
i vzhledem k předcházení sociálně
patologickým jevům, a to jak u mlá- když vidíme ničení majetku sporto- sport málo peněz. (Lovosice poskydeže, tak dospělých. O to více zamrzí, višť nebo slyšíme, že město dává na tují na provoz sportovišť a spor-

Věnce byly letos položeny
i k novému památníku

Dne 7. května proběhlo k oslavám
konce II. světové války a uctění památky padlých v Lovosicích tradiční
kladení věnců. Vzhledem k omezením se akce uskutečnila bez veřejnosti, zahraničních hostů i Armády
ČR. Věnce byly položeny na hřbitově, u sochy rudoarmějce a nového
památníku zabitým u olejny. Deska,
která musela být v minulosti sejmuta
z původního místa na zdi olejny
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kvůli pracím na objektu, byla dočasně umístěna na protější zdi továrny
Mondeléz (Deli). Toto místo v bezprostřední blízkosti parkovaných aut
a hloučků kuřáků z Mondeléz však
nebylo možné brát jako konečné.
Vznikl tak nový památníček, který je
důstojným pietním místem tragické
události konce války v Lovosicích.
(Více se dočtete na straně 17)
(rys, foto Soňa Pulerová)

tovní činnost pravidelně 7 % z
rozpočtu + další investice a opravy
jako například retoping atletické
dráhy, oprava venkovního koupaliště či výstavba objektu občanské
vybavenosti na koupališti nebo
renovace technologie chlazení pro
zimní stadion, přebudování akustiky v krytém bazénu a další, jako
technologické dozory, jističe, vrty,
geologické průzkumy, retence a
studie.) V minulém roce se například
povedlo z dotace uhradit rekonstrukci haly Chemik s VIP zázemím a zbudování nové nafukovací haly,“ konstatoval místostarosta Vladimír Šuma.
„Areál má hodnotu majetku třičtvrtě miliardy Kč. Budovat takový
komplex nový je nemyslitelné. Musíme ho tedy udržet, pokud chceme v
Lovosicích sportovat. To předpokládá
dobře zorganizované komerční využití (jak je tomu např. u hřiště s umělou trávou)," dodal místostarosta.
„Před lety jsme zaznamenali snahy
o uzavření některých sportovišť
(např. zimního stadionu a venkovního koupaliště), aby mohly být více
podporovány jen určité sporty. Touto
cestou jít nechceme. Naopak zájem o
komerční využití je velký, což je důležité. Roli hraje i poloha našeho města
a dostupnost. Prostředky získané
komerčním pronájmem se pochopitelně budou vracet zpět do sportovišť, a městu se tak uvolní prostředky
pro investice, údržbu majetku a další
rozvoj města," uzavřel starosta. (rys)

9. ročník Litoměřických svátků hudby proběhne
za jiných podmínek a na jiném místě
Vážení čtenáři, chtěli bychom vás
informovat o přípravách letošního
ročníku festivalu Litoměřické svátky
hudby. Předpokládáme, že se pandemická situace spojená s COVID-19
v letním období postupně rozvolní
tak, že nám dovolí festival uskutečnit
aspoň jako dvoudenní tak jako v
loňském roce. Dáváme vám na vědomí i změnu místa konání koncertů
v Litoměřicích. Po dohodě s Římskokatolickou farností Všech svatých
jsme přesunuli konání koncertu do
kostela Všech svatých, který se nachází přímo na Mírovém náměstí v
Litoměřicích. Tento kostel má potenciál pro umístění cca 50 % diváků
oproti minulým koncertům. Proto
jsme se rozhodli, že se bude konat
koncert v tomto kostele dvakrát, a to
28. srpna. Jednou od 16 hodin odpoledne a podruhé od cca 19 nebo
19.30 hodin (bude ještě upřesněno).
Na tomto koncertu vystoupí Plzeňská filharmonie s hostujícím dirigentem Tomášem Braunerem (šéfdirigentem Pražských filharmoniků –
FOK). Jako sólisté se představí umělecký garant festivalu Václav Hudeček a jeden ze tří koncertních houslových mistrů České filharmonie vynikající Jiří Vodička. Můžete se
těšit i na operní árie v podání operních pěvců Romana Janála (dlouho-

letého člena Národního divadla v
Praze i pedagoga na Akademii
múzických umění) a mladé nadějné
zpěvačky Kristýny Kůstkové (studentky magisterského studia na
Mannes of Music v New Yorku).
Podrobný program koncertu zveřejníme v další tiskové zprávě.
V Lovosicích se bude konat koncert
v kostele sv. Václava v neděli
29. srpna od 19 hodin. Vystoupí zde
Alma Ansámbl (pět hudebnic na
smyčcové nástroje a cembalo). Jsou
to špičkové hudebnice z hudebního
tělesa Pražští komorní sólisté. Václav
Hudeček vám s tímto ansámblem
zahraje krásný koncert Čtvero ročních období od skladatele Antonia
Vivaldiho.
Vážíme si práce zdravotníků. Protože druhá vlna pandemie COVID-19
byla pro všechny zdravotníky i pomocný personál v „první linii“ daleko
náročnější než první vlna v loňském
roce, chtěli bychom je pozvat jako
čestné hosty na litoměřický koncert
a tímto způsobem jim za nás všechny poděkovat za jejich obětavou a
náročnou práci. Vážíme si podpory
orgánů státní správy, samosprávy i
podpory našich tradičních sponzorů
v této ekonomicky těžké době.
Za spolek Musica et Educatione
Zdeněk Kulda a Alena Kuldová

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace

Valdštejnské slavnosti letos
budou 4. července

Netradiční distanční výuka na 1. ZŠ

Nejen pro Ameriku je 4. červenec významným dnem. Město Lovosice
pořádá v tento den tradiční akci - Valdštejnské slavnosti.

Dne 4. července roku 1600 se Lovosice staly městem. Je to sice trochu
pozdě, když si uvědomíme, že byly
nepřetržitě osídleny od 6. tisíciletí
před naším letopočtem a v době Keltů patřily k obchodním a mocenským
sídlům Evropy. Časem se však vlivem
politicko-mocenských kroků Přemyslovců jejich důležitost vytratila.
Panství Lovosice bylo svobodné, až
do třicetileté války české a patřilo
vždy k výnosným a prosperujícím.
Dle schopností svých majitelů se
rozrůstalo. Vlastníků lovosického
panství bylo v průběhu let mnoho,
ale jedinému stálo za to posílit jejich
význam. Adam mladší z Valdštejna (o
jehož životě jste si mohli podrobně
počíst v seriálu LD v minulém roce)
využil svého postavení u dvora Rudolfa II. a získal pro své panství (které
zahrnovalo r. 1647 krom Prosmyk a

Lhotky též Píšťany, Malé Žernoseky,
Libochovany, Církvice, Sebuzín, Brnou, Němčí, Vchynice, Jenčice, Radostice, Bílinku a Opárno) privilegium. Majestát, jak se někdy též listině
říká, potvrdil dědičně všechna městská i občanská práva jako právo
vaření piva, právo pořádat trhy či
svobodný rozvoj řemesel. Součástí
privilegia bylo též používání erbu.
V neděli 4. července se tedy můžete
těšit na slavnostní průvod městem,
příjezd Valdštejna, šermířské umění,
sokolníka, dělostřelbu, dovednostní
soutěže pro děti s historickou tematikou, tábor šermířů, tradiční trhy a
odpolední program završí koncert
hudební skupiny Carpatia Castle.
Program připravuje Centrum kultury
Lovoš ve spolupráci se Skupinou
historického šermu Lepus (www.lepus.wz.cz).
rys/foto A. Kadlec

Farní charita pomáhá rodinám s dětmi
Farní charita Lovosice provozuje
službu pro rodiny s dětmi, které se
dostaly do tíživé situace a bez pomoci ji nejsou schopny vyřešit. I v
této nelehké době vám dokážeme
pomoci s vyplněním žádosti na úřady, s hledáním zaměstnání (sepsat
životopis, přístup na PC), doprovody
na úřady (úřad práce, soudy, popřípadě i jednání s pracovnicemi
OSPOD, se kterými spolupracujeme
nejen v Lovosicích, ale i v Litoměřicích a v Roudnici nad Labem, pomoc
se školní přípravou dětí do ZŠ a
v neposlední řadě zajišťujeme asistenci při schůzkách dětí a rodičů
(možné schůzky mezi sourozenci,
schůzky rodičů a dětí a asistované

červen 2021

Markéta Kudrnová DiS.
tel.: 732 345 215
marketa.kudrnova@fchlovosice.cz
Martina Havlíková DiS.
tel.: 737 264 843,
martina.jurkovicova@fchlovosice.cz
předávání dětí jednomu z rodičů).
Pokud byste se o naší práci chtěli
dozvědět více, přijďte k nám na
adresu: Školní 476/3, 410 02 Lovosice (lékařský dům) - v pondělí až
pátek vždy od 8 do 10 hodin, sociální pracovnice vám rády veškeré
informace poskytnou osobně nebo
na uvedených kontaktech.
Farní charita Lovosice

Doba distanční výuky byla velmi
náročná jak pro žáky, tak i pro učitele a rodiče. Čas, který děti strávily u
monitoru bez sociálního kontaktu,
se podepisuje tak říkajíc na těle i na
duši.
Na 1. ZŠ v Lovosicích se snažili
učitelé tento stereotyp nabourat a
děti vytáhnout ze židle a od počítačů. Tak třeba třeťáci měli místo hodiny matematiky u monitoru hodinovou vycházku Lovosicemi. Děti
dostaly tištěnou mapu s čísly zastávek, kde je čekal nějaký matematický
úkol. Měly například sečíst všechny
kůly, ze kterých je tvořena rozhledna

U Zámečku, a výsledné číslo vydělit
dvěma. Nebo nalézt na Pfannschmidtově vile datum výročí A.
Dopsche a číslo násobit deseti. Krom
toho tak děti ještě zjistily i jiné zajímavosti z města, což je mj. důležité
pro myšlení dětí a mezipředmětové
vazby. Většinou žáci chodili s rodiči,
prarodiči, někdo vzal dokonce k
procházce psího kamaráda. Akce
přinesla očekávané osvěžení a děti
velmi bavila.
Dík patří tvůrčím pedagogům, kteří
i přes maximální zátěž, jež je na ně
kladena, hledají další formy a způsoby výuky.
(rys/foto archiv 1. ZŠ)

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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Jednotky

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice v období od 16. 4. do 15. 5. 2021

Močení na fasádu budovy
RZS o otravě dítěte cigaretou, kterou mělo dostat od neznámé osoby.
17. 4. v 13.50 hodin jsme v ulici Osvoboditelů řešili u osoby z Horního Litvínova opakované porušování povinností v rámci protiepidemických opatření. Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
Osoba mj. pomočila fasádu budovy.
21. 4. v 21.10 hodin v ulici Prokopa Holého, 1. 5. v 19.20 v ulici Zámecká, 4. 5.
v 15.40 v ulici U Nadjezdu, 6. 5. v 17.10 v ulici Nádražní a 3. 5. v 5.25 hodin
Neoprávněné ořezávání stromu
v ulici Zámecká na rampě u skateparku jsme řešili ukládání odpadu mimo
18. 4. v 11.40 hodin jsme v ulici Dlouhá řešili neoprávněné ořezávání stromu. vyhrazená místa.
Poškození dopravního značení
Poškození veřejné výsadby
18. 4. v 11 hodin a 4. 5. v 23.30 jsme prováděli úkony k úmyslně poškozené- 24. 4. v 17.30 hodin jsme na nádraží ČD žst. Lovosice řešili u osoby z Ústí nad
mu svislému dopravnímu značení v ulicích Prokopa Holého a Wolkerova.
Labem porušování povinností v rámci protiepidemických opatření. Osoba
dále vytrhala květinovou výsadbu. I přes opakované výzvy pokračovala
Rušení nočního klidu
v jednání narušující veřejný pořádek a občanské soužití. Proto byla předve18. 4. v 23.30 hodin jsme v ulici Vodní řešili rušení nočního klidu.
dena na Policii ČR.
Neoprávněné nápisy v podchodu
19. 4. v 17.20 hodin jsme řešili nápisy v podchodu u Besedy.

Nález peněženky
25. 4. v 11.40 hodin jsme přijali nález peněženky z ulice Osvoboditelů. Peněženka byla následně předána majiteli.

Úkon na žádost Policie ČR
19. 4. v 19.45 hodin jsme na žádost Policie ČR prověřovali oznámení o ver- Neoprávněný vstup na dětské hřiště pod vlivem alkoholu
bálním napadání v ulici Okružní.
4. 5. v 12.05 hodin jsme v ulici 28. října řešili neoprávněný vstup osoby pod
vlivem alkoholu na dětské hřiště.
Rušení nočního klidu
20. 4. v 1.25 hodin a 6. 5. v 23.20 jsme v ulicích Terezínská a Okružní řešili Močení v chodbě bytového domu
rušení nočního klidu.
5. 5. v 23.30 hodin jsme v ulici Osvoboditelů řešili osobu, která močila
v chodbě bytového domu.
Poskytnutí pomoci – přivolání RZS
20. 4. v 3.35 hodin jsme na nádraží ČD žst. Lovosice poskytovali pomoc dez- Poškození lavičky
orientované osobě. Přivolali jsme RZS, která ji převezla do nemocnice 7. 5. v 16.45 hodin jsme v ulici Terezínská řešili poškození lavičky.
v Litoměřicích.
Akce pro děti MŠ
Narušení občanského soužití
12. 5. jsme se představili i s naší technikou dětem v Mateřské škole Resslova.
20. 4. v 18.50 hodin jsme na nádraží ČD žst. Lovosice řešili u osoby ze Vsetína
porušování povinností v rámci protiepidemických opatření. Osoba se pohy- Čištění komunikací – prosba
bovala ve vnitřním, veřejnosti přístupném prostoru nádraží a nástupištích Chtěli bychom požádat občany, řidiče motorových vozidel, aby respektovali
bez části oblečení.
dopravní značení při úklidu komunikací. Úklid probíhá v úterý a ve středu.
Umožníme tím pracovníkům technických služeb komunikace řádně vyčistit.
Úkon na žádost záchranné služby
Někdy se na to zapomene a my musíme řešit přestupky. Děkujeme za vstříc21. 4. v 20.15 hodin jsme v ulici Terezínská prověřovali telefonickou žádost ný přístup.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice
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Výročí

Letos uplyne už 100 let od založení hedvábky v Lovosicích
První česká továrna Glanzstoff, a. s. (First Bohemian Glanzstoff Factory, Inc.) v Lovosicích byla založena 25. května 1921 (dnes Glanzstoff-Bohemia
s.r.o. Lovosice). Výrobnou prošla velká řada občanů z Lovosic a okolí a určitě si rádi historii továrny připomenou (pracovala jsem tam necelý rok
1965 také). Základní kapitál společnosti činil 40 milionů Kč. Ředitelem nové společnosti i závodu se stal dr. Arthur Müller. Lovosice byly zvoleny
pro výstavbu závodu hlavně z důvodu vodohospodářských a dopravních.

Výstavba závodu na výrobu umělého hedvábí
nově založené akciové společnosti Böhmische
Glanzstoff - Fabrik System Elberfeld byla zahájena
15. srpna 1921. V první etapě se začalo stavět
srdce závodu – kotelna s komínem – a dále pak
strojovna, budovy pro výrobu viskózy, přádelna,
tkalcovna, chemická laboratoř a skladiště. Výstavbu komína svěřilo vedení společnosti firmě Nast
z Moravské Ostravy. Ta pro konstrukci komína
zvolila svůj vlastní stavební systém zvaný Nast –
dřík se tak stavěl ze speciálně tvarovaných betonových tvárnic, kdy se do svislých mezer mezi
tvárnicemi vložila výztuž a mezery se vyplnily betonem. Další výztuž se vkládala i do ložných spár.
Stavba komína výšky 60 metrů a světlosti v koruně
220 cm skončila 19. ledna 1922.
V roce 1921 se začalo nejen se stavbou třetího
chemického podniku v Lovosicích České továrny
na umělé hedvábí (Glanzstoff Fabrik, Elberfeld), ale
postupně vznikla i řada nových administrativních a
obytných domů. Výroba umělého vlákna byla
zahájena 6. 3. 1923 se 665 zaměstnanci a podnik
se neustále rozvíjel.
Správní budova čp. 488 podle návrhu významného architekta Adolfa Foehra má neoklasicizující

vzhled s puristickými až funkcionalistickými prvky.
Pro vyplácení mezd sloužila zaměstnancům továrny speciální místnost, přístupná dvěma vchody a
spojená přepážkami s velkou kanceláří. Kromě
několika mzdových kanceláří nacházela se uvnitř i
kancelář ředitele. Kapacita později přestala stačit,
proto byla v roce 1936 na jižní straně správní budovy přistavěna přízemní část s novou spisovnou
a mzdovou účtárnou. Dnes je v objektu lékárna.
Záborem Lovosic spadla hedvábka do Velkoněmecké říše a až dnem 9. května 1945 přešla definitivně do českých rukou. Pod názvem Česká továrna na umělé hedvábí, akciová společnost, Lovosice, byl podnik zapsán 26. června 1948 do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Litoměřicích.
V roce 1950 byla zahájena investiční činnost: byla
provedena rekonstrukce spřádacích strojů na hedvábí, výstavba skladů, energetických bloků, viskózy, nové spřádací lázně výrobny kordů s odsávacím komínem a další nové prostory. V roce 1958
fúzí s Českou továrnou na výrobu umělého hedvábí a Továrnou na strojená hnojiva vznikl státní
podnik s obchodním názvem Severočeské chemické závody (SCHZ) Lovosice. V roce 1959 byla zahájena výroba karboxymethylcelulózy a v roce 1960

konečně výroba vysoce pevného viskózového
vlákna pro technické využití. V roce 1966 byla
ukončena výroba textilního viskózového vlákna.
Hygienické poměry byly v závodě od počátku
výroby hedvábí v roce 1921 naprosto nevyhovující.
Záněty, kožní onemocnění, bolest hlavy, vysoká
nemocnost, nervové potíže… Lovosická kordárna
se podílela také na velkém znečišťování ovzduší a
okolí.
Pozn. autorky textu: Pracovala jsem na kordech
v laboratoři mezioperační kontroly od dubna 1965
do konce roku 1965 jako zástup za mateřskou
dovolenou. Pracovní podmínky byly stále špatné,
pracoviště zamořeno výpary sirovodíku a sirouhlíku - dělníci měli nárok na ½ l mléka denně
(technici ne, ale většinou na nás zbylo). Byl tam
strašný zápach od sirovodíku, pracovníci na kordech měli proto vyšší platy než jinde v podniku a
kratší směnnost. Já byla po žloutence, naprosto mi
prostředí nesvědčilo, a proto jsem byla převedena
do VTEI jako překladatelka a tlumočnice.

Od roku 1969 byla Secheza součástí výrobněhospodářské jednotky Chemopetrol.
(hz)
Konec I. části

Výsledkem mnoha jednání města Lovosice je nový kruhový objezd u kapličky

Nový kruhový objezd u kapličky
Srdce Ježíšova na Siřejovice byl uveden do provozu. Realizaci předcházelo značné úsilí ze strany města Lovosic, než byla stavba schválena a
zařazena do investičního plánu ŘSD.
Samotnou realizaci oddálila epidemie
COVID-19.
V období 11/2009 až 06/2016 byla
na tomto místě provizorní okružní
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křižovatka, která sloužila jako objízdná trasa při stavbě dálnice D8. Po
dostavbě D8 však došlo k navrácení
na původní křižovatku průsečnou,
která se však záhy ukázala jako naprosto nevyhovující z důvodu bezpečnosti. Křižovatka byla rizikovým
místem s častým výskytem nehod, a
to i závažných. Mimo jiné se v těsné
blízkosti této křižovatky nachází areál

HZS Lovosice s výjezdy vozů záchranné služby přímo do křižovatky. Přestavba byla nutná s ohledem na intenzitu provozu v místě křížení. Po
I/15 vjíždí do křižovatky denně v
průměru přes 8,5 tisíce vozidel. Další
téměř 2,4 tisíce vozidel se napojuje
přes Siřejovickou ulici.
Stavba byla realizována během
jediné stavební sezony a byla prová-

děna na tři etapy z důvodu zajištění
obousměrného provozu na silnici
I/15 a obslužnosti přilehlé komunikace.
Stavební řešení křižovatky bylo
upraveno tak, aby umožňovalo průjezd nadměrných nákladů po silnici
I/15, neboť se jedná o páteřní trasu
pro těžké a rozměrné náklady do
přístavu v Lovosicích a dále.
(rys)
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Ocenění

Dobrovolní hasiči dostali medaile od starosty KSH Ústeckého kraje
Dobrovolní hasiči již několik měsíců pomáhají na onkologickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, očkovacím centru
v Litoměřicích a nově ve velkokapacitním centru v Ústí nad Labem.

Jako poděkování za jejich dobrovolnickou
činnost jim starosta Krajského sdružení hasičů
Ústeckého kraje (KSH ÚK) Jiří Henc předal medaile za aktivní práci v boji s COVID-19. Předání
medailí se uskutečnilo 4. května 2021 v budově
Krajského úřadu Ústeckého kraje v úzkém kruhu
oceňovaných za dodržení bezpečnostních opatření a neslo se ve velmi příjemném a dojemném
duchu. Setkání se účastnilo na 44 dobrovolných
hasičů z celého kraje. Přítomni byli také okresní
starostové hasičů Ústeckého kraje, zástupkyně
onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s.
a hejtman Ústeckého kraje. Mezi vyznamenanými byl také stálý dopisovatel měsíčníku Lovosický dnešek Martin Brůža z SDH Lukavec a jeho
paní Martina Brůžová. M. Brůža napsal též publikaci o historii SDH Lukavec. Medaili za aktivní
práci v boji s COVID-19 věnoval starosta KSH
ÚK Jiří Henc i hejtmanovi Ústeckého kraje Janu
Schillerovi, Haně Kuchařové, vrchní sestře onkologického oddělení Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, a Andree Zemínové, staniční
sestře onkologického oddělení ústecké nemocnice.
Děkovný proslov k dobrovolným hasičům pronesl Matěj Prošek, koordinátor dobrovolných

hasičů, i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller: „Všichni dobrovolní hasiči v kraji si zaslouží
za své zásluhy neskonalý obdiv. Obrovské poděkování patří obzvláště těm, kteří se v době
koronavirové krize bez otálení postavili do první
linie vedle ostatních příslušníků kritické in-

frastruktury a začali pomáhat tam, kde jich bylo
nejvíce potřeba.“ Okres Litoměřice byl zastoupen následovně: SDH Klapý, SDH Čížkovice,
SDH Hrobce, SDH Kleneč, SDH Litoměřice, SDH
Lukavec, SDH Travčice, SDH Třebenice.
(hz, foto archiv)

Omluva

V minulém čísle došlo k politováníhodnému nedopatření. Omlouváme se tímto paní Mgr. Heleně Buškové, které bylo v článku zaměněno jméno
a její současné místo působnosti, což je ZŠ A. Baráka. Redakce
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Sport

Máte již program na 11. červenec? Přijďte fandit mladým cyklistům

Pokud ještě program nemáte, bude pro vás
Program mistrovství České republiky
určitě zajímavá nabídka na zhlédnutí průběhu
mistrovství České republiky v silniční cyklistice
9h - start kategorie mladší žáci
mládeže pro rok 2021. Chtěli bychom tedy sdělit
9.15h - start kategorie mladší žákyně
další podrobnosti o tomto mistrovském závodu,
10.30h - start kategorie starší žákyně
které nebyly doposud zveřejněny.
10.45h - start kategorie starší žáci
Značnou komplikaci při přípravě nájezdu na
12.30h - start kategorie kadetky
vlastní okruh nám připravilo sdělení o tom, že v
14.45h - start kategorie kadeti
ulici Terezínská bude prováděna oprava vodo15.30h - start dětí (příchozí)
vodního řadu. Na základě této informace musel
16h - start závodu starostů na jednu míli
přípravný výbor operativně vyřešit nový nájezd
ve městě Lovosice. Finální podobu nájezdu vidí- republiky bude v těchto dotčených ulicích zákaz
te na plánku. Již předem se omlouváme všem parkování po dobu od 8 do 18.30 hodin.
řidičům a vlastníkům aut, kteří parkují na uvede- Všichni občané budou mít navíc možnost slené trase. Z důvodů konání mistrovství České dovat veškeré dění jak na trati, tak i na Václav-

MAELO – další evropská soutěž
veteránských sportovců v Lovosicích
Město Lovosice se postupně stává
centrem evropské veteránské atletiky. Soutěže veteránů Masters jsou u
veřejnosti oblíbenější čím dál tím
víc. V roce 2020 se při soutěžích na
atletickém stadionu v Lovosicích
během 3 dnů účastnilo přes 450
závodníků a dalších skoro 1000
příznivců těchto soutěží a rodinných příslušníků. Na dotaz, co se
zahraničním atletům nejvíce líbí v
Lovosicích, je nejčastější odpovědí
„piknikový stadion“. Ve světě je
vždy uprostřed atletického oválu
fotbalový stadion nebo vrhačské
sektory. V Lovosicích jsou stromy,
trávník a na dohled a dosah je atletická dráha, sektory na vrhy, je blízko k řece i na plavecký bazén. Prostě luxusní prostředí pro relaxaci,
sport a podívanou.
I letos se v Lovosicích uskuteční
závody „Mezinárodní mítink MAELO 2021“ pro sportovce atlety –
veterány z celého světa. Letos jsou
hlavní myšlenkou soutěže neolympijské disciplíny. I tentokrát budou
sportovci ve věku 35 let až 105 let
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(veteráni) soutěžit v bězích na dlouhých i krátkých tratích, ve vrhu
koulí, břemenem, skocích do výšky,
dálky, o tyči, v hodech kladivem,
diskem či oštěpem, v chůzi a v
množství různých vícebojů a nestandardních štafet.
Pro pořádání soutěží se již sdružili
zájemci o podporu tohoto závodění
a vytvořili spolek MAELO, z.s.,
(Masters Europa Lovosice z.s.), který
za významné pomoci města Lovosice, atletického klubu ASK Lovosice
a Asociace sportovních klubů Lovosice bude organizaci těchto, ale i
jiných soutěží zajišťovat. Lovosice
tak znovu vstupují do povědomí
sportujících lidí. Je patrné, že se zde
podporují i dospělí sportovci, kteří
také mají své sportovní cíle a budou i v Lovosicích překonávat světové rekordy ve svých kategoriích.
Můžeme potvrdit, že město Lovosice není jen průmyslová aglomerace, ale je městem, kde sport ve
všech jeho formách je součástí
života obyvatel města a jeho návštěvníků.
Jaroslav Smělý

ském náměstí v Lovosicích na velkoplošné obrazovce a taktéž jako videostreaming. Odkaz bude
uveřejněn v příštím čísle LD, které vyjde bezprostředně před konáním mistrovského závodu.
Tato sportovní akce se koná v rámci kulturně
společenského programu, který pořádá Centrum
kultury Lovoš. Mistrovský závod by se nemohl
uskutečnit bez sponzorů, kterými jsou: Ústecký
kraj, Preol, a.s., Resort Cukrovar Lovosice, FCC
BEC, s.r.o., Optik Prudký, Lovochemie, a.s., Agrofert, a.s., obec Siřejovice, Keblice, Brňany, Brozany n. O., Chotěšov, Vrbičany, KBS, s.r.o., Český
svaz cyklistiky, pivnice Sarajevo a v neposlední
řadě město Lovosice, které pomáhá nejen technickým zabezpečením.
CK JH Lovosice, z.s.

Vrhači překonávali rekordy
V sobotu 22. května jsme konečně
mohli uspořádat první oficiální
vrhačské závody v letošním roce.
Mítinku se zúčastnilo 35 atletů a
atletek i s jedním zahraničním
účastníkem z Německa.
Jaroslav Smělý mladší překonal
dva osobní rekordy. V hodu diskem
(1 kg) zaznamenal nejlepší republikový výkon za posledních 12 let a
překonal rekord Ústeckého kraje v
kategorii mladší žáci, který držel
rovněž lovosický diskař David Koblischke, a výkonem 44,74 m překonal tento rekord o 9,74 m. Ve vrhu
koulí (3 kg) pak předvedl další parádní výkon 14,68 m. Oba hody
jsou jeho osobními rekordy. Jaroslavu Smělému staršímu se naopak
závod nepovedl. V hodu diskem v
kategorii M45 předvedl jen 39,90 m
a ve vrhu koulí 11,99 m. Pro letošek
je jasné, kdo v rodině Smělých s
přehledem vítězí.
Parádní výkony předvedli i další
lovosičtí atleti. Dominik Hanko
mladší v oštěpu (700 g) v kategorii
dorostenci předvedl skvělý výkon v
osobním rekordu 44,33 m, dále v

kategorii dorostenky předvedly
skvělé výkony Aneta Smržová
(500 g) a Viktorie Šimonová, které v
osobních rekordech hodily 38,55 m
resp. 36,78 m.
Hezké výkony pak předvedli i další
atleti z našeho města, byli to: Petr
Musil v kategorii junioři (disk
30,83 m, koule 11,02 m, kladivo
24,61 m, oštěp 37,20 m a vrhačský
čtyřboj 1 660 bodů), Jiří Paul v kategorii dorostenci (koule 10,07 m,
oštěp 36,15 m), Lukáš Vavák - mladší žáci (koule 6,62 m), Štěpán Černý - mladší žáci (koule 6,28 m),
Gabriela Šalounová - mladší žákyně
(oštěp 17,15 m), Emma Černá žákyně (oštěp 28,00 m), Tereza Ungerová a Lucie Brožková - obě dorostenky (oštěp 24,06 m resp. 15,02
m), Jan Soukup, Dan Kačur a Adam
Bradáč - všichni žáci (oštěp 34,83 m
resp. 33,50 m resp. 21,23 m).
Byl to parádní den nejen kvůli
skvělým výkonům, ale především
proto, že jsme se mohli opět po
několika měsících sejít s kamarády,
což nám všem velice chybělo.
Jaroslav Smělý

13

Školy

Vážky ze ZUŠky zabodovaly

Žáci výtvarného oboru naší ZUŠky
se zúčastnili soutěže na téma Vážky,
kterou v březnu vyhlásilo město
Kamenický Šenov. Sešly se práce z
celé republiky vytvořené různými
technikami. Za naši školu se zúčast-

Čarodějnice na ZŠ Všehrdova

nilo 10 výtvarníků, práce třech z nich
byly oceněny. V kategorii od 8 do 11
let zabodovaly Tereza Kabelíková (2.
místo) a Eliška Dolejší (3. místo),
Monika Rákocziová v kategorii 12+
zvítězila (na snímku). Gratulujeme.

V dávných dobách byl oheň pro
člověka velmi tajemnou silou a
v určitých okamžicích měl i magickou
moc. Tato symbolika se přenesla 29.
dubna i do školní družiny na Všehrdovku.
Po odloučení nás všech kvůli pandemii se po delší době zase všichni
sešli, a to u ohně, který v nás přítomných vyvolal radost ze společných
chvil. Opékání vuřtů, pálení čarodějnice, kterou si každé oddělení vyrobilo, ukončila čarodějnická stezka.
Stezku si pro své děti z oddělení
pečlivě připravily paní vychovatelky.
Stezku si děti na školní zahradě prošly jednotlivými stanovišti, plnily
úkoly, luštily, četly si zajímavosti,
létaly na koštěti, naučily se uvařit
bublající lektvar, zdobily čarodějnické
drápy, soutěžily v kuželkách. Za každý splněný úkol si odnesly poté dobrůtku, natiskly razítko do vlastnoruč-
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ně vyrobených kartiček a hurá na
další! Vítězem se stal každý, kdo se
zúčastnil. Radovat se mohl z Čarodějnického průkazu a drobné odměny. Paní vychovatelky myslely i na
děti, které byly právě doma na
distanční výuce, a tak si tuto akci pro
ně připravily i na následující týden.
Ve školní družině toto nebyla ojedinělá akce, připravují se zde další
zábavné dny pro děti. V nejbližších
dnech se děti mohou těšit na Kolečkiádu a také na Den dětí. V družině
se pořád něco děje. Pravidlem se
staly družinové čtvrtky, kdy děti
chodí buď mimo areál školy, anebo
plní nejrůznější aktivity na zahradě
školy. Paní vychovatelky mají radost
vždy z hojné účasti a radosti, kterou
holky i kluci umí náležitě předat
ostatním. Jsme prostě rádi, že jsme
zase všichni spolu!
Pavla Frieserová, vychovatelka ZŠ Všehrdova

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Rozhovor

Novým ředitelem SOŠ technické a zahradnické je Jiří Procházka
Střední odborná škola technická a zahradnická sídlí v objektu renesančního Schwarzenberského zámku. Od roku 2008 byla její ředitelkou
Mgr. Jaromíra Venclíčková, která odešla do důchodu. Novým ředitelem byl od 1. prosince 2019 jmenován Mgr. Jiří Procházka.
Požádali jsme ho proto o informace o něm osobně a také o škole v době koronaviru.

Pane řediteli, představte se prosím našim čtenářům.
Svá dětská a mládežnická léta jsem strávil v Lovosicích. Po střední škole jsem se na 10 let odstěhoval do Ústí nad Labem za prací, abych se v roce
2010 opět vrátil bydlet do Lovosic. V současné
době žiji ve Lhotce nad Labem. Profesní dráhu
učitele jsem začal před 22 lety na jedné střední
škole v Ústí nad Labem, kde jsem začínal jako
učitel odborného výcviku, pak učitel odborných
předmětů a posledních 13 let jako zástupce ředitele. Nyní jsem druhým rokem v Lovosicích na SOŠ
technické a zahradnické.
Jak COVID-19 ovlivnil školní výuku v 2. pololetí školního roku 2019/2020? Probíhala distanční výuka? A co pracovní vyučování?
Když před více než rokem začal úřadovat koronavirus, tak to poznamenalo i chod školy. Musím
upřímně říci, že jsme nebyli, jako většina škol, na
distanční výuku připraveni tak jako dnes. Distanční
výuka probíhala v drtivé většině formou zadávání
práce žákům přes školní informační systém Bakaláři. Praktická výuka stála. Vůbec to nebylo ideální.
Když pak mohli v květnu žáci posledních ročníků
absolvovat alespoň prezenčně za dodržení různých opatření přípravu k závěrečným a maturitním
zkouškám, uvítali jsme to.
Nepřítomnost žáků jsme využili k modernizaci
prostor a úklidu pracovišť a zahrad na našich budovách. Tady musím za úklid pochválit především laboratoře. Mohly být představeny veřejnosti a
nepedagogické zaměstnance školy a odborný žákům?
výcvik.
Těsně před uzavřením škol jsme stihli zrekonstruovat laboratoře pro chemiky. Slavnostní otevření
Byly zrušeny nějaké sportovní nebo společen- se za účasti vedení Lovochemie a zřizovale konalo
ské akce?
začátkem září 2020.
Z důvodů mimořádných nařízení jsme byli nuceni
zrušit Zahradnický ples a červnový vodácký kurz. Jak jste se připravovali na školní rok 2020 /
Totéž potkalo i regionální finále soutěže Hledáme 2021, když jste tušili, že pandemie bude pokranejlepšího mladého chemika. Byly zrušeny i soutě- čovat?
že, kterých jsme se s žáky měli zúčastnit.
Pořád jsme doufali, že to nebude jako na jaře.
Doufání nebylo vyslyšeno. Nicméně jsme nový
V 2. pololetí byly konečně pořízeny i nové školní rok zahájili adaptačním kurzem pro 1. roční-

ky v Úštěku, který se vydařil. Ohlasy byly pozitivní.
Pro distanční výuku jsme nastavili jasná pravidla a
on-line výuku začali uskutečňovat pomocí platformy MS Teams. Samozřejmě jedeme u některých
žáků v tzv. offline režimu, protože každý žák nemá
podmínky pro online výuku.
Co byste chtěl vzkázat našim čtenářům?
Držte se, buďte zdraví, pozitivně myslete a užívejte si maximálně hezkého počasí. Rodičům budoucích středoškoláků bych vzkázal, aby s rozmyslem vážili budoucí vzdělávání a následné uplatnění
svých dcer a synů.
(hz, foto archiv Jiřího Procházky)

Plán zájezdů, lázeňských a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2021
Pobyty:
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:
18. 9. 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
vždy v úterý od 9 do 12 hodin. Výbor STP Lovosice
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• • • Oprava varhan pokračuje • • •

Varhany neodmyslitelně patří do
kostela a vůbec k chrámové hudbě a
koncertům. Stejně to platí pro ty
lovosické. Loni byl ve spolupráci
lovosické fary a Centra kultury Lovoš
zorganizován plán benefičních koncertů, které měly získat prostředky na
opravu. Tu přímo inicioval PhDr.
Pavel Hrubeš, lovosický rodák a varhaník, člověk s obrovskou láskou
k těmto monstrózním nástrojům, a
lovosický farář Mgr. Ing. Ladislav
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Nádvorník. Bohužel vzhledem k pandemické situaci se uskutečnila jen
první akce - Den otevřených varhan.
O pokračování koncertů se jedná.
Do této chvíle opravu finančně podpořilo krom občanů města i partnerské město Coswig. Přispívat lze stále,
a to přímo v kostele do označené
schránky nebo na účet farnosti.
Opravu provádí firma Chci varhany,
jmenovitě pan Josef Pešala, který
odborně demontoval píšťaly, které

budou ošetřeny proti červotoči a
důkladně vyčištěny, což proběhlo
naposledy mezi lety 1989 - 1992.
Tehdy však byl nástroj postavený v r.
1913 pražským varhanářem Heinrichem Schiffnerem jako dvoumanuálový pneumatický s 21 rejstříky a
krásnou romantickou dispozicí nešťastně „pseudobarokně“ přestavěn.
Byly odstraněny charakteristické romantické rejstříky a nasazeny nové,
které ale nemají vůbec nic společné-

ho s tradicí českého varhanářství a i
ve své době byly anachronismem.
Nyní byl odvezen i hrací stůl, který
bude rovněž opraven a znovu umístěn přímo na kůru pod čelo varhan.
Prostor tak bude lépe využitelný pro
sbor i orchestr. Do doby, než bude
oprava hotova, zapůjčila firma do
kostela sv. Václava harmonium. Snad
se již brzy budeme moci těšit z charakteristického zvuku linoucího se z
chrámu páně.
(rys/ foto rys)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Historie

• • • Osvobození Lovosic • • •

Do Lovosic dorazily první sovětské tanky 8. května 1945 krátce po 19. hodině. Byly to tanky 69.
gardové mechanizované brigády pod velením
gardového plukovníka I. S. Vaganova. Jeho mechanizovaná brigáda tvořila čelo předsunutého
odřadu. Tanky projely kolem radnice a dostaly se
až ke kostelu. Tam byl vedoucí tank zasažen pancéřovou pěstí, kterou vystřelil německý voják ukrytý za kaštanem na rohu kostela. (Jiné prameny
uvádí na věži kostela, pozn. red) Tank se zastavil a
ostatní tanky, jedoucí za ním, se obrátily a vrátily
zpět k radnici. Zde zaujaly palebné postavení a
zahájily střelbu na kostel. Mezi tím Němci, kteří
přijížděli od Litoměřic, vytvořili mezi kostelem a
hotelem "U Zlatého lva" barikádu z nákladních aut.
Jedno auto vedle druhého, asi ve třech řadách. Pak
nasedli na přijíždějící vozy a ujížděli zpět na Litoměřice. Velitel mechanizované brigády I. S. Vaganov, který přijel nedlouho za prvními tanky, hledal
možnost, jak předpokládaný odpor u kostela obejít. Úkol zněl, nezdržovat se cestou bojem, ale co
nejrychleji se dostat do Prahy. Lovosičtí občané
Jaroslav Kuře a Emanuel Kašpar mu popsali cestu,
kudy by mohli tanky objet. Vaganov si je posadil
do tanků, aby cestu ukázali. (Jiná verze říká, že to
byl lovosický občan Svěrák, který poradil objet
podél Labe a sila, pozn. red.) Ti je vedli cestou
k přívozu, pak podél Labe až k silu. Odtud pak
tanky vyjely zpět na silnici. U hedvábky na ně pak

8. květen 1945

Konec války již byl na dosah, přesto se stále umíralo. Mnoho lidí padlo právě v posledních dnech
toho šíleného konfliktu. V Praze při povstání a i
v dalších městech se lidé stali obětmi fanatismu
fašistů, kteří se nebyli schopni vyrovnat s porážkou a rozsévali smrt. Doslova v posledních hodinách 2. světové války, v posledních minutách fašistické okupace, 8. května 1945, došlo v Lovosicích k
tragédii, která zůstane navždy v paměti. V prostoru u olejny bylo z pancéřového vlaku prchajícími
fašisty zabito osm lovosických Čechů. Ti byli právě
v hostinci za závorami, kde se diskutovalo a formoval revoluční výbor.
Kolem 19. hodiny přiběhl neznámý občan (některé zdroje tvrdí, že to byla spojka, která měla přinášet informace o blížící se Rudé armádě), že armáda přijíždí. V přesvědčení, že sovětské tanky jsou
již v Lovosicích, vyšli účastníci schůze s rozvinutými vlajkami do ulic uvítat Rudou armádu. Někteří
Češi měli zbraně, které si po celou dobu okupace

ještě Němci stříleli, ale tím už se sovětští tankisté
nezabývali a velkou rychlostí ujížděli k Praze. Odpor u kostela byl velmi brzy zlikvidován dalšími
tanky a průjezd obnoven.
V noci z 8. na 9. května přešly přes Krušné hory
i hlavní síly 3. gardové tankové armády. Směrem
od Lovosic postupovaly v několika proudech.
Hlavní proud směřoval v původním směru na
Terezín a Prahu, část z něho odbočila na Roudnicko a dál podél Labe. Druhý proud v Lovosicích
odbočil na Budyni n. O. a odtud po ose Velvary Kralupy n. Vl. - Roztoky - Praha. Oba tyto směry
sovětská vojska používala i v dalších dnech, kdy už
území obsazovala 5. gardová armáda gen. plk. A.
S. Žadova. Pozdě večer 8. května dorazily tanky
uschovávali, většinou však dosud ozbrojeni nebyli.
V ulici u olejny se potkali s prchajícími Němci.
Příslušník SS, ozbrojený automatem a prchající na
nádraží, byl vyzván, aby vydal zbraň a vzdal se.
Ten zamířil a vystřelil. Tento okamžik znamenal
smrt Františka Veselého. SSmanovi se podařilo
uprchnout.
Ve stejné době přijížděl z lovosického nádraží
k přejezdu u olejny německý pancéřový vlak, který
před tím stál na trati za Lovosicemi. Důstojník SS
vpředu na lokomotivě uslyšel střelbu a zpozoroval
střetnutí před olejnou. Okamžitě dal povel k palbě
vojákům na vagónech za lokomotivou. Část shromážděných Čechů zůstala za staženými závorami,
část se jich ukryla za traťmistrovským domkem,
který tam tehdy na protější straně olejny stál.
Sedm z těch, kteří zůstali před olejnou bez krytu,
bylo z vlaku zastřeleno, několik dalších bylo zraněno. Zranění byla většinou velmi těžká, protože
fašisti stříleli z protiletadlových kulometů.
Pancéřový vlak pokračoval v jízdě směrem na
Libochovice, kde se měl spojit s tamní německou
posádkou. Na vrchu „U Černivského kříže“, na

Dlouho se na zdi lovosického evangelického
kostela v Teplické ulici uchovával nápis
„Sitčichin sleduj Chotjašev i Budyni“ datovaný 13. 5. 1945. Na snímku vlevo je průjezd
sovětských tanků Lovosicemi ráno 9. 5. 1945.
do Veltrus, kde bylo nutné obsadit velký most
přes Vltavu. Zde narazili Vaganovovi tankisté na
tuhý odpor nepřítele. Velitel brigády osobně řídil
postup boje. 9. května v jednu hodinu v noci byl
most ve Veltrusích dobyt. Dopoledne 9. května
byla Praha úplné osvobozená. Stále však ještě
nebyl konec boje. Vaganovova brigáda dostala
poslední úkol: 10. května ráno obsadit přechody
přes Labe v prostoru Brandýsa nad Labem, porazit
zbytky fašistických jednotek a nepřipustit jejich
proniknutí na západ přes Labe k Praze. 69. gardová mechanizovaná brigáda beze zbytku splnila
i tento úkol.
odvráceném svahu od Lovosic, rozebral výpravčí
trati Josef Novák z Černivi se svými pomocníky
koleje a pancéřový vlak vykolejil.
Na místě, kde položili své životy lovosičtí Češi,
byla 28. října 1945 na zdi lovosické olejny odhalena pamětní deska. K uctění jejich památky byla
ulice, v níž padli, nazvaná „Ulice 8. května“.
Pohřeb Čechů, zastřelených u olejny, se konal
12. 5. 1945 na lovosickém hřbitově. Šest padlých
bylo pochováno ve společném hrobě. Rudolf Chrpa je pochován na starém hřbitově, Antonín Kejř v
urnovém háji krematoria v Praze - Strašnicích.
Společný hrob byl později upraven a jsou zde každoročně, při oslavách výročí ukončení 2. světové
války, pokládány věnce. Miroslav Hvorka/foto archiv

Jiří Richter, Rudolf Chrpa, František Kadlec,
Jaroslav Ditrich, František Veselý, Josef Mirvald, Otakar Beran, Antonín Kejř.
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V Lovosicích bude první knihobudka
Knihobudky. Vídáme je na různých místech, na nádražích,
autobusových zastávkách, na návsi, v parku, v lázeňských kolonádách,
ale i v nemocnicích. Někdo je mine bez povšimnutí, ale oko knihomila
okamžitě zbystří a hned zjišťuje, zda neobjeví nějaký poklad v podobě
zajímavé knihy.

Jsou to vlastně takové knihovničky
na veřejném prostranství, některé
zřizuje a obsluhuje buď místní knihovna, nebo je zakládají různá občanská sdružení a spolky a některé si
vybuduje přímo občan na plotě své
usedlosti… Většinou si na nich přečteme: „Knížku si můžete půjčit a
vrátit zpět nebo nahradit jinou.“
Knihu je též možno věnovat nebo si
ji nechat. A tak začínají knihobudky
žít svým vlastním životem, uplatnění
zde často najdou knihy, které by
mnohdy skončily ve sběru.

Ty první vznikaly ve světě od roku
2009 ze zrušených telefonních budek, první knihobudky v ČR se začaly objevovat v roce 2014. Díky projektu Kniha do vlaku si mohou cestující zpříjemnit čekání a cestu vlakem knihou z knihovničky přímo na
nádražích. První lovosická knihobudka by měla vzniknout právě na lovosickém nádraží.
Víte, že existuje dokonce mapa
knihobudek? Doufám, že brzy do ní
přibudou i nové, lovosické.
Zdeňka Černá, vedoucí městské knihovny

Výstava Milana Junka v LOVO Galerii
je otevřena
Za protipandemických opatření je konečně možné zhlédnout výstavu
pana Milana Junka.

Romský umělec, který pochází z
Chomutova a dětství prožil v Dlažkovicích v dětském domově, zde
vystavuje fotografie odkazující na II.
světovou válku. Díla mají tísnivou
atmosféru, jsou však nesmírně autentická a sugestivní. V jejich podstatě se obrazí i pohnutý životní
příběh samotného autora.
Jeho práce s konturami a světlem,
jakož i cit pro kompozici je výjimečná. Na odložené vernisáži, která
proběhla venku před galerií, se hosté mohli potkat i s panem Lubomírem Seemanem, který na fotografiích představuje vojáka. Na vernisáž
dovezl i některé historické artefakty,
jež si mohli návštěvníci doslova
osahat. Přítomen byl rovněž PaedDr.
Jiří Jaskmanický, ředitel Českého
centra fotografie (ČCF). Ten je přesvědčen, že podobný talent se rodí
jen jednou za pár desítek let, což

dokládají
autorovy
mimořádné
úspěchy například v prestižních
magazínech Art America, Advocate,
LOEV či absolutní vítězství v České
republice v soutěži Photo Open
2017 a také přítomnost v řadě domácích i zahraničních sbírek. Instituce ČCF pořádá specializované výstavy, aukce, vyhledává a podporuje
nové talenty a vyvíjí publikační činnost. Je jasné, že autor dokáže skvěle vystihnout podstatu nejen u fotografií aktů, jež jsou pro něj typické,
ale též u sociálního dokumentu
nebo v žánru stylizované fotografie,
který představil v LOVO Galerii.
Fotografie a s nimi i celá výstava
prostě mají příběh a emoce. Sám
autor byl s výstavou velmi spokojen
a jistě se s jeho tvorbou i jím samotným nesetkáváme naposled. Výstava
je prodejní a je prodloužena do
10. června.
(rys, foto Andrea Cooper)

Tajenka z květnového vydání:

Ivan Semjonovič Vaganov
I. S. Vaganov se narodil roku 1894 a disponoval plukovnickou vojenskou
hodností. Byl to jeden ze šesti velitelů 69. mechanizované brigády Rudé
armády, která vznikla v lednu roku 1943 a jejíž předchůdkyní byla 148.
tanková brigáda. Osvobodil obě části města Brandýs nad Labem a byl nositelem vyznamenání Hrdina Sovětského svazu. Zemřel v roce 1978.
(bm)
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Osobnost

Čestný občan Lovosic Rudolf Kaftan

(18. 6. 1873 - 2. 2. 1958. Čestné občanství uděleno 17. 2. 1947)

Narodil se ve Zbečně, obci na Křivoklátsku. Jeho otec se zásluhou majitele křivoklátského panství, knížete Fürstenberga, z vyučeného zedníka
vypracoval na zednického mistra. Když získal zakázku postavit okresní silnici Křivoklát – Zbečno – Sýkořice, zaměstnal dozorem na stavbě
i své dva syny Františka a Rudolfa, kterým tak předurčil budoucí povolání.
Protože Rudolf již od raného mládí trpěl astmatem a lékař rodičům sdělil, že se dožije nejvýše
osmnácti let, poslal jej otec jen na měšťanskou
školu do Unhoště, zatímco bratr František studoval
průmyslovku v Praze. Pro nedobrý zdravotní stav
nebyl přijat ani na učitelský ústav v Příbrami, který
měl zajistit lehčí zaměstnání. Rodinní známí chlapci zajistili v roce 1888 pobyt v rodině v Karlových
Varech, kde se měl naučit německy. Protože se ale
pohyboval v převážně české společnosti, velký
úspěch pobyt neměl. Otec měl mnoho zakázek a
současně působil jako soudní znalec na křivoklátském okrese. Zaměstnal tedy Rudolfa při vyřizování úředních záležitostí a tím začala jeho stavitelská
praxe.
První větší zakázkou, na které se podílel, byla
oprava zámku Nižbor, kterou otec získal a na kterou denně pěšky ze Zbečna docházel. Jak sám
uvádí, pracovní doba tehdy byla od šesti ráno do
šesti večer a cesta trvala dvě hodiny tam a dvě
hodiny zpět. V roce 1889 začal studovat čtyřletou
státní průmyslovou školu v Plzni. Protože měl
dobrý hudební sluch a hrával již od mlada na
housle, pověřil jej profesor z pěveckého spolku
„Hlahol“ z Plzně sestavením a vedením pěveckého
kvarteta. V Plzni si odbyl i svoje taneční hodiny. Po
ukončení studia se vrátil domů do Zbečna. Zakázek bylo hodně, a tak hned vedl stavby nových
škol v Račicích, ve Všetatech a v Krakově u Rakovníka. Za účasti několika uměnímilovných přátel ve
Zbečně založili a řadu let provozovali divadelní
spolek. Provozovaly se Šamberkovy hry i třeba
koncert Vojty Kuchyňky, virtuóza na basu, a pěvkyně Marie Dvořákové. Na doporučení inženýra
Fifky, s nímž spolupracoval na vyměřování silnice
Křivoklát – Sýkořice, byl od 1. června 1894 zaměstnán jako technická výpomocná síla u knížete Maxe
Egona Fürstenberga s platem třicet zlatých měsíčně, bytem a palivem zdarma. Kancelář měl na
hradě Křivoklát ve věži zvané „Huderka“. V té době
zvyšující se produkce chmele vyžadovala stavbu
nových sušáren. Dostal zakázku postavit sušárnu
v Lišanech. Později se dočetl, že Schwarzenberská
technická sekce hledá sílu a to s bytem, palivem a
platem čtyřicet pět zlatých měsíčně. Podal výpověď a 1. června 1896 se ocitl v Cítolibech, nyní
jako zaměstnanec knížete Schwarzenberga, kde
sídlila celá stavební sekce. První prací na novém
pracovišti bylo překreslení plánů na stavbu kostela
v Libochovanech, které vypracoval architekt a
stavitel David z Cítolib, člen kanceláře architekta
Josefa Mockera, pověřeného dostavbou Chrámu
sv. Víta na Hradčanech. Kancelář měla široký záběr, například Cítoliby, Lovosice, Postoloprty, Mšec
a řadu objektů v Praze. Brzy byl R. Kaftan vyslán,
aby vypracoval návrh na pojištění cukrovaru v
Sulejovicích. Ubytoval se v Lovosicích v hotelu
„Černý kůň“ a, jak sám zdůrazňuje, nejvíce jej překvapilo, že se zde mluvilo převážně německy.
Protože schwarzenberští zaměstnanci byli jak Češi,
tak Němci, docházelo mezi nimi nezřídka k různicím. Zakládání sokolských spolků rozmíšky jen
podněcovalo. Rudolf Kaftan, pocházející z oblasti
ryze české, se samozřejmě stal sokolem. Na sokolské slavnosti v Cítolibech se seznámil s Marií Novotnou, svojí budoucí manželkou. V té době byl
pověřen zaměřením hospodářských dvorů v Březně u Velemína, dále v Bílém Újezdě, Chotiměři a
Dobkovicích. Šéf stavebního úseku si z osobních
důvodů vymohl, že se celá sekce přestěhovala do
Prahy. Kaftan bydlel ve Schwarzenberském paláci
na Hradčanech a zde i složil stavitelské zkoušky u
profesora české techniky Jiřího Pacolda. Poté byl
služebně povýšen a vyslán do Postoloprt, kde vedl
stavební sekci. V této funkci jezdil v letech 1904-6
často do Lovosic, kde v té době byla zahajována
řada staveb, a on byl pověřen nad nimi dozorem.

červen 2021

Mezitím byl na půl roku od října 1900 do března
1901 přeložen do rakouského Murau, aby zaskočil
za tamního nemocného stavitele. Protože však
dojíždění z Postoloprt bylo nákladné, byl povýšen
a v březnu 1906 získal byt v lovosickém zámku.
Oženil se 23. 4. 1906 v Cítolibech s Marií Novotnou.
Jako nový úředník na panství byl povinen vykonat
nezbytné zdvořilostní návštěvy u úředníků v Lovosicích sloužících. Na odboru Národní Jednoty
Severočeské se tak seznámil s řídícím učitelem Em.
Šrámkem, který si mu stěžoval na nedostatek
českých učitelů. Česká škola v Lovosicích tehdy
existovala už čtyři roky a stoupal počet žáků. Na
Rudolfovo doporučení byl na lovosickou školu
přijat jeho známý z Cítolib Václav Jerie a byl tehdy
chválen za velmi dobrou výuku žáků.
Jako stavitel na lovosickém panství Schwarzenbergů měl na starosti hospodářské dvory, byty
zaměstnanců, hostince, pivovar, cukrovar i kostely
a v neposlední řadě i lovosický zámek. Jen namátkou: Lovosice, Malé Žernoseky, Sulejovice, Vchynice, Boreč, Chotiměř, Dobkovice, Bílý Újezd, Terezín, Žim, Libochovany… Stavěl v Lovosicích i kruhovou cihelnu a vápenku, včetně domu pro zaměstnance. Když kníže Adolf Josef Schwarzenberg
při jedné z inspekcí v Březně zjistil, že pracovní síly
k hospodářským pracím jsou najímány pouze
sezonně a bydlí všichni v tzv. ratejnách, dal pokyn,
aby se u všech dvorů postavily byty pro stálé zaměstnance. V té době ve velkém stavěl polní stodoly, které umožňovaly uskladňovat obilí na polích
a mlátit jej, až to ostatní práce dovolily. Celkem
tak postavil jednadvacet stodol. Vůbec první stavbou, kterou na Lovosicku stavěl, byla sušárna ovoce u Vchynic, jakých bylo pak postaveno devět.
Přestože v Lovosicích byly v té době v chodu tři
cihelny, jejich produkce pro intenzivní stavební
ruch nestačila. Započato bylo proto se stavbou
cihelny u Lhotky, kterou se ale podařilo zprovoznit
až po válce v roce 1919. Přitom při zemních pracích se našly prastaré žernovy, mlýnské kameny,
tesané zejména v době osídlení Kelty.
V roce 1914 byl Ústřední maticí školskou požádán, aby vedl nástavbu české školy, která již narůstajícímu počtu žáků nestačila. Vzápětí po sne-

sení střechy byla vyhlášena mobilizace a školu
obsadilo zdravotní vojsko, budova byla prozatímně zakryta a dostavěna až v roce 1919. Rudolf
musel samozřejmě rovněž k odvodu, nebyl ale ze
zdravotních důvodů uznán k běžné službě. Dostal
ale rozkaz rekvírovat zvony pro válečnou výrobu a
byl hned poslán do Krkonoš. Ponechány byly pouze zvony, které měly historickou hodnotu, ostatní
musely do šrotu. Na devíti politických okresech se
pohyboval převážně pěšky a k tomu ještě zdolal
přes dvě stovky věží a tam prováděl identifikaci
likvidovaných zvonů. Mnohde pak byl účasten
toho, že se místní občané se zvony těžce loučili.
Vojenská správa v Litoměřicích jej jako znalého
němčiny vyslala do Vídně, kde byl poté jmenován
poručíkem technické služby a následně odvelen
do Innsbrucku, aby zde pokračoval v rekvírování
barevných kovů pro potřeby armády. Prvního
listopadu 1918, když si zašel k hejtmanovi v Innsbrucku pro gáži, mu onen sdělil, že je to poslední
výplata, kterou mu poukazuje. Všude panoval živý
ruch, doprovázený neobvyklým pohybem vojska.
Dozvěděl se, že 28. října došlo v Čechách k převratu a že tím pro něj válka končí. Opatřil si cestovní
rozkaz k cestě domů a teprve na nádraží v Innsbrucku zjistil, jak nesnadné bude cestovat domů.
Spolu s učitelem Lehnerem z Třebenic se jim podařilo dostat do vlaku, kterým ze Ženevy cestovala
česká delegace, Kramář, Klofáč a Rašín do Prahy.
Po skončení války bylo ihned započato s dokončením stavby kruhové cihelny ve Lhotce, protože
se opět rozmohla stavební činnost. Okresním
hejtmanstvím v Litoměřicích byl 16. 12. 1918 jmenován členem správní komise při městském zastupitelstvu v Lovosicích a hned 18. 12. 1918 následovala první schůze, na které se starostou stal Dr.
Karel Tippmann. V zastupitelstvu měli Češi zastoupení 2/3 a Němci 1/3. V následujících volbách se
ale poměr obrátil ve prospěch Němců. Sám byl
z titulu své odbornosti v řadě komisí: kanalizační,
osvětlovací, regulační a vodovodní. Byl zvolen
předsedou regulační komise, která měla nadlouho
určit rozvoj v obci. Na základě vypracovaného
regulačního plánu zastupitelstvo schválilo budování kanalizace, kterou obec dosud postrádala.
Nejvýraznější službou, kterou se zapsal do historie Lovosic, je stavba tzv. „české školy“. Snaha
vybudovat v Lovosicích českou školu v obci s převážně německým obyvatelstvem panovala od roku
1893 a vyžadovala vynaložení značného úsilí
všech, kteří usilovali o vzdělávání českých obyvatel. V roce 1902 se podařilo úsilím Národní jednoty severočeské a pod patronací Ústřední matice
školské otevřít první českou školu zvanou Matiční.
Pro rychle narůstající počet žáků bylo třeba školu
neustále rozšiřovat. V roce 1914 bylo rozhodnuto
přistavět první patro. Po zahájení prací vypukla
první světová válka a budova byla zabrána pro
armádní sanitní službu. Úpravy pak byly dokončeny až v roce 1919. Výnosem Zemské školní rady ze
dne 6. 10. 1919 byla zřízena menšinová měšťanská
škola, prozatím s jednou třídou. Potřeba nové
budovy pro české školství byla tím naléhavější.
Ministerstvo veřejných prací koupilo v roce 1924
od majitele Schwarzenberga pozemek a stavbu
22. 5. 1925 zadalo firmě Rudolf Kaftan z Lovosic a
Jaroslav Antoš ze Smíchova. Se stavbou se započalo 11. června a 9. srpna 1925 byl slavnostně do
stavby uložen základní kámen. V roce 1931 ze
služby na knížecím majetku odešel R. Kaftan do
důchodu. Protože národnostní složení obyvatel
Lovosic bylo představováno převážnou většinou
občany německé národnosti, byl během třicátých
let život české menšiny v Lovosicích stále obtížnější. Poslední schůze městského zastupitelstva, které
se zúčastnil, se konala za ještě za existence ČSR
30. 8. 1938.
Pokračování na straně 20
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POZOR! Křížovka Lovosického dneška je nyní nově výherní
Křížovka v Lovosickém dnešku je od tohoto vydání výherní. Znění tajenky zašlete na e-mail: barbora.maresova@meulovo.cz .
Autoři prvních tří správných odpovědí obdrží drobný dárek. Do předmětu e-mailu napište heslo „křížovka“.
Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Dokončení ze strany 19
Poté již byly Lovosice (Lobositz) mnichovským
diktátem připojeny k Velkoněmecké říši. R. Kaftan
po záboru Sudet jako jeden z mála Čechů zůstal
v Lovosicích až do konce 2. světové války. Na základě výzev zahraničních politiků se 8. května 1945
v 6 hodin večer sešlo v hostinci čp. 316 před cukrovarem 49 místních Čechů k ustavení národního
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výboru. Rudolf Kaftan byl zvolen jeho prvním
předsedou. Než došlo k volbě jednotlivých výborů,
dorazila zpráva, že městem projíždějí kolony ruských tanků. Všichni zúčastnění vyběhli ven a na
železničním hradle vyvěsili československý prapor.
Z právě projíždějícího vlaku s prchajícím německým vojskem byla na skupinu zahájena palba a
osm občanů na ni zaplatilo životem. Pamětní

deska a název ulice – 8. května tuto událost připomíná.
Do první poloviny padesátých let se Rudolf věnoval především studiu a překladům zachovaných
německých pamětních knih, které se staly základem první české kroniky Lovosic. Svou životní
dráhu tak završil psaním první české kroniky Lovosic.
(hz)
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