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SLOVO STAROSTY

SECESNÍ RADNICE ZÁŘÍ NOVOTOU
Stará radnice se po sejmutí lešení zaskvěla v celé kráse. Balkony, které byly původně
sestaveny ze zatravňovacích tvárnic, byly vyrobeny zcela nové z pískovce, se zábradlím
a měděnými parapety, tak aby obrazily původní historické nákresy.
(foto rys)
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Vážení spoluobčané,
prázdninový čas začal
a i počasí nám slibuje
krásné léto.
Před prázdninami se
ještě sešlo zastupitelstvo města k projednání plnění rozpočtu, rozpočtovému opatření a po dlouhých
diskusích a jednáních byl schválen úvěr na kompletní rekonstrukci léty zanedbané ubytovny
na zimním stadionu.
Ve městě se podařilo dokončit
několik důležitých věcí. Technické služby našeho města vybudovaly dvě nová velkokapacitní
kontejnerová stání v ulici Karla
Maličkého a Resslově. Tím ušetřili městu značné finanční prostředky, za což jim patří velký
dík. Dále byl ŘSD dokončen
kruhový objezd u kapličky a
běžné opravy na území města,
opět v režii TSML. Dokončena
byla oprava staré radnice, kde
firma čekala na vyhovující počasí, aby mohla instalovat nové
balkony.
V letním období je také tradičně nejvíce kulturních akcí a po
nucené pauze se instituce i
jednotlivci předhánějí, aby uskutečnili vše, co se v minulých
měsících nemohlo konat. V Lovosicích se opět rozběhly oblíbené hudební pátky a letos si
konečně budeme moci kromě
kvalitní rockové hudby na Rockfestu dopřát i historické Valdštejnské slavnosti. Děti si s rodiči
jistě užijí další ročník festivalu
Špunt a jako obyčejně budou na
Osmičce promítat bratři Čadíkové. Provoz byl zahájen na venkovním koupališti, které v horkých dnech zvláště oceňujeme.
Všichni se jistě moc těší na
dovolené a čas strávený relaxací
s rodinou či přáteli. I nadále však
buďme prosím obezřetní a
ohleduplní, dodržujme nastavený hygienický standard.
Přeji krásné dny nám všem,
zvláště pak zdravotníkům a
učitelům, na něž byly kladeny v
uplynulých měsících maximální
nároky.
Milan Dian

Kultura

Zemřela básnířka
Vlasta Tinková
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Lovosice se umístily na 5. místě
v soutěži Skleněná popelnice
Soutěž byla tradičně rozdělena do čtyř kategorií - obce
do 500 obyvatel, obce nad 501 obyvatel, městysy do 3 500 obyvatel
a nakonec města nad 3 501 obyvatel. Lovosice se v třídění odpadu
nakonec umístily v poslední zmiňované kategorii na pátém místě.
Výhrou je skleněná soška a šek v hodnotě 10 tisíc korun.

Lovosice dostaly skoro 5 tun hnojiv
Firma Lovochemie patří k tradičním
výrobcům umělých hnojiv a její historie je s Lovosicemi dlouhodobě
spjata. Od dob vzniku, kdy Adolf
Schram v roce 1904 zahájil výrobu
kyseliny sírové a superfosfátů, urazila firma obrovský kus cesty. Změnily
se výrobky i technologie, ale co
zůstává, je spolupráce s městem. Ta
prakticky fungovala již od dob Severočeských
chemických
závodů
(SCHZ), do nichž byla firma včleněna
v roce 1958.
Lovosice tak již čtvrtým rokem
dostávají 4,75 tun hnojiv v celkové

hodnotě 81.260 Kč. Tato dodaná
hnojiva využívají Technické služby
města Lovosice na tréninkových a
herních travních plochách FK Lovosice, na travní ploše na Václavském
náměstí nebo na městském koupališti. V době pandemie darovala
městu 50 litrů alkoholové dezinfekce
Anti-COVID. Dále také podporuje
školská zařízení v Lovosicích, kde
darovala 85 tis. korun, a největším
finančním darem byla částka 2 mil.
korun na rekonstrukci městského
koupaliště.
(bm)

Nechte monitorovat svou provozovnu
či nemovitost na Pultu centrální ochrany
Město Lovosice ve spolupráci s Městskou policií Lovosice opět nabízí službu občanům a firmám města Lovosice, takzvaný Pult centrální ochrany
(dále jen PCO). Jde o zabezpečovací technologii, která má za cíl monitorování objektů proti nezákonnému vniknutí cizí osoby.

Soutěž Skleněná popelnice je součástí projektu realizovaného krajem
a společností EKO-KOM, a. s. nazvaného Intenzifikace odděleného sběru v Ústeckém kraji. V Ústeckém
kraji vytřídil každý obyvatel v loňském roce 44 kilogramů odpadu.
Celorepublikový průměr v roce 2020
činil přibližně 53,2 kilogramu na
obyvatele, náš kraj zaostal o více než
9 kilogramů.
„V porovnání se sousedními regiony v celkové výtěžnosti tříděného
odpadu stále pokulháváme, jsem ale
přesvědčena, že finanční odměna za
umístění v této soutěži bude pro
další obce motivačním prvkem k

Kategorie nad
3 500 obyvatel:
1. Roudnice nad Labem
2. Libochovice
3. Louny
4. Varnsdorf
5. Lovosice

rozvoji sběru tříděného odpadu.
Jsem ráda, že se i letos v soutěži
objevila města a obce, kde proběhla
větší informovanost občanů, což
mělo velmi dobrý efekt,” uvedla
regionální manažerka EKO-KOM
Alice Karlíková.
(bm)

Lafarge Cement, a.s. má nového ředitele
cementárny z Rakouska
Od 1. 6. 2021 je ředitelem cementárny v Čížkovicích Ing. Helmut Reiterer. Pan Reiterer se narodil a žije
se svou ženou v Rakousku. Vystudoval obor strojní inženýrství a podnikové řízení na Technické univerzitě
ve Vídni. V cementářském průmyslu
pracuje již 26 let, během kterých
zastával řadu pozic jako projektový
inženýr, technolog, manažer pro
životní prostředí a alternativní paliva
či výrobní ředitel. Před svou novou
rolí v Čížkovicích zastával 5 let pozici
ředitele cementárny Beckum v Německu. Mezi jeho koníčky patří architektura, divadlo, klasická hudba a
ze sportů to je turistika.

Mezi hlavní cíle pana Reiterera,
které si stanovil pro působení v
čížkovické cementárně, je zaměření
na snižování emisí CO2, digitalizace
a zrychlování rozvoje, díky němuž
budeme více konkurenceschopní a
přilákáme k nám příští generace.
Pan Reiterer na pozici ředitele
cementárny vystřídal Ing. Martina
Kadlece, který přechází na pozici
ředitele strategických projektů čížkovické cementárny. Tato nová pozice byla zřízena s ohledem na vizi
cementárny stát se lídrem v oblasti
inovací. Oba pánové reportují Miroslavu Kratochvílovi, generálnímu
řediteli Lafarge Cement, a.s.

Technické služby města Lovosice
Hledá se pracovník v oblasti provozu městských sportovišť.

Chcete se podílet na rozvoji a provozu městských sportovišť?
Hledáme nového kolegu, který nám pomůže zajistit provoz
sportovišť. V zimě provoz zimního stadionu, v létě provoz
fotbalového areálu a ostatních sportovišť. Svoje životopisy můžete
zasílat na adresu reditel@tslovosice.cz
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Co technologie PCO přináší:
- Monitorování objektů – poplachové hlášení na centrálu, která vyšle SMS
městské polici a ta následně provede kontrolu na místě
- Možnost pořízení videozáznamu – nutno zvolit vybraný typ zařízení s
kamerou (EZS Videofied)
- Možnost sledovat objekt 24 hodin denně
- Kódování číselným kódem, nebo pomocí čipu
Co je potřeba v případě, že má občan o systém PCO zájem:
- Zajít na městský úřad a sdělit svůj zájem o službu monitorování PCO na
odboru tajemníka
- Zajistit si instalaci zabezpečovacího zařízení od specializované montážní
firmy (jednorázový poplatek dle výběru zařízení)
- V případě požadavku sledování objektu pomocí videozáznamu je nutné
mít internetové připojení, zařízení, na které bude chodit výstup videozáznamu (počítač, tablet, chytrý telefon), zakoupit softwarovou aplikaci od
výrobce zařízení EZS Videofied
- Podepsat smlouvu o monitorovací službě s městem Lovosice
- Platit měsíční paušální poplatek za službu (odvíjí se dle velikosti objektu),
více na webových stránkách města v menu o Lovosicích.
(bm)

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice
v období od 16. 5. do 15. 6. 2021
17. 5. v 12:45 hodin jsme zraněné osobě ležící na zemi u Penny marketu
přivolali RZS. Následoval převoz do nemocnice v Litoměřicích.
20. 5. ve 13 hodin jsme řešili pomalování podchodu u Besedy.
21. 5. v 19:10 hodin jsme v ulici Kostelní řešili osobu z Litvínova plivající na
procházející ženu s dítětem v kočárku.
25. 5. ve 20:10 hodin jsme v ulici Polní řešili osoby z Třebenic, které pálily
na otevřeném ohništi lednici.
29. 5. v 7:30 hodin jsme v ulici Osvoboditelů prováděli úkony k poškozenému reklamnímu panelu umístěnému na sloupu veřejného osvětlení.
31. 5. ve 20:25 hodin jsme v ulici Osvoboditelů řešili odcizení batohu
s osobními věcmi.
2. 6. v 9:50 a 7. 6. v 15:20 hodin jsme prováděli úkony k odcizení zboží
v jedné z provozoven v ulici 8. května.
20. 5. v 18:30 hodin jsme v provozovně v ulici Terezínská řešili verbální
napadání osob a 7. 6. v 21:45 hodin totéž v jednom z bytů domu v ulici
Zámecká. 15. 6. v 9:30 hodin jsme pak v ulici Sady pionýrů řešili verbální
napadání učitele žákem.
8. 6. v 15:30 hodin jsme řešili fyzické napadení osoby a rozbití okna u bytu
v ulici 28. října.
12. 6. v 1:25 hodin jsme při hlídkové službě zajistili vozidlo a osádku, kdy
řidič vozidla Škoda Octavia poškodil kruhový objezdu na silnici I/30 u Lidlu
a chtěl z místa ujet.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Tepelné hospodářství města Lovosice

Lovosice díky recyklaci přispěly ke snížení uhlíkové stopy

Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o., jako provozovatel CZT Lovosice,
oznamuje svým odběratelům, že dnem 2. 6. 2021 došlo k naplnění zákonných podmínek pro ukončení dodávek tepelné energie určené na otop (ÚT)
a k uvedenému datu byla ukončena topná sezóna 2020 – 2021. V souvislosti
s ukončením topné sezóny doporučujeme našim odběratelům následující:
- regulační prvky přívodu topného média do otopných těles (termoregulační
ventily) otevřít na maximální stupeň – předejde se tak zatuhnutí regulačního
prvku ventilu
- v případě jakékoli manipulace s otopnými tělesy (opravy, výměny, apod.)
nás informujte o prováděných zásazích
Letní období využije THML jako vždy na údržbu a obnovu sítě rozvodu tepelné energie. Největší letošní investicí je rekonstrukce části tepelné sítě,
konkrétně v ulici Sady pionýrů, kde dojde k osazení jedenácti objektů předávacími stanicemi a nahrazení původního čtyřpotrubního za dvoupotrubní
horkovodní systém. Na tuto akci má THML přiznánu dotační podporu ve výši
40 % způsobilých výdajů. Akce byla zahájena dne 9. 6. 2021 předáním staveniště vítězi výběrového řízení. Dle harmonogramu prací by mělo být dílo
dodavatelem předáno do zkušebního provozu nejpozději v 2. polovině září
2021.
Další investiční akce se týkají regulace a řízení sítě CZT, jejichž realizace je
naplánována na období červencové odstávky. Jedná se o tyto akce:
1) Ve spolupráci s Lovochemií a.s. chceme zrealizovat regulaci diferenčního
tlaku v rozvodu CZT Lovosice. Tato úprava by měla přinést snížení hlučnosti
předávacích stanic zvláště při ranních nájezdech stanic.
2) Modernizace regulace řízení a vizualizace dodávky tepla pro stanice v
ulicích Wolkerova a Vodní.
V této souvislosti chceme naše odběratele touto cestou zároveň upozornit na skutečnost, že z důvodů plánované odstávky páry v Lovochemii a.s. bude v termínu od 9. července 0.00 hod. do 17. července
18 hodin přerušena dodávka TUV.
Všechny výše uvedené investiční akce se snažíme zrealizovat tak, aby nebylo
ohroženo zahájení topné sezony 2021 – 2022. Přestože došlo v roce 2021
k navýšení ceny tepelné energie ze strany jejího dodavatele, Lovochemie,
a.s., a došlo i k navýšení dalších nákladů vstupujících do ceny tepelné energie, včetně nákladů vyplývajících z výše uvedených investičních akcí, je snahou vedení THML nezvyšovat cenu tepla pro odběratele v Lovosicích, tzn.
zachovat její výši i pro rok 2021 na stejné cenové úrovni.
Ing. Martin Macháček, ředitel společnosti

V roce 2020 bylo v Lovosicích díky opětovnému využití papíru, plastů, skla,
kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru
v systému EKO-KOM uspořeno 12,8 milionu MJ energie. Celorepublikově to
vychází na úsporu ve výši 22,4 mil. GJ energie, což je tolik, kolik spotřebuje
přibližně více než 344 tisíc domácností za rok. Globální oteplování je
v dnešní době jedním z nejdiskutovanějších témat a Lovosice díky třídění
odpadů přispěly ke snížení emisí o více než 600 tun CO2 ekvivalentu.
(bm)

Technické služby města Lovosice

Úklid ulic
7. 7. Palackého, Mírová
13. 7. Okružní, Zahradní
14. 7. U Nadjezdu s napojením na ul. Terezínská, Prokopa Holého
20. 7. Kmochova, Víta Nejedlého
21. 7. Zvonařova, Jaroslava Ježka
27. 7. Tovární, Osvoboditelů – parkoviště u sochy
28. 7. U Výtopny, Příčná, Labská

Rozpis třetí seče v roce 2021

V druhé polovině června se otevřelo koupaliště
Lovosické koupaliště je v letošní sezoně tradičně otevřeno denně od 9 do 19
hodin. V případě nepříznivého počasí se může otevírací doba změnit. Informace o aktuálním stavu se budou zveřejňovat na Facebooku města a webových stránkách provozovatele tslovosice.cz. Vstupné pro dospělého činí 50
korun, děti a senioři mají vstupné za půlku, tedy 25 korun. V letošní sezoně
jsou na koupališti opět k dispozici plastová lehátka s polohovatelnou horní
částí, jejich zapůjčení stojí 50 korun na celý den. Sportovní nadšenci si mohou objednat pronájem hřiště na plážový volejbal za 100 korun na hodinu a
lidé si ho mohou zamluvit od 7 do 21 hodin na telefonním čísle 733 713 173.
Sloupky na síť se dají odstranit, díky tomu se hřiště dá využít i na jiné sporty
(plážový fotbal, házená). Dále koupaliště nabízí pískoviště pro děti o rozměru
cca 12 metrů čtverečních.
(bm)

červenec 2021
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Rozhovor

Lovosice opět mají Sbor dobrovolných hasičů

V devatenáctém století začaly v Čechách vznikat jednotky dobrovolných hasičů. Jednalo se o skupiny složené z dobrovolníků, kteří se svolávali
na pomoc při hašení požárů. V té době neexistovaly sbory profesionálních hasičů a k požárům se svolávalo zvoněním nebo houkáním. Nikdo
nebyl připraven v každou denní i noční minutu vyjet k zásahu. V Lovosicích byl v roce 1875 založen sbor dobrovolných hasičů, složený převážně
z německy mluvících obyvatel. V roce 1937 byl založen český sbor dobrovolných hasičů (SDH), který existuje dodnes. Velký zásah do činnosti
SDH znamenala povodeň v roce 2002. O rozhovor k další činnosti sboru jsem požádala Mgr. Pavla Hejduka, starostu SDH Lovosice.
Prosím, uveďte pár slov o sobě.
V letošním roce jsem přijal novou roli dědečka.
Vystudoval jsem management informačních technologií a před několika lety dokončil bakalářské
studium antické historie. Pracuji v bankovnictví
jako projektový manažer. Mezi mé zájmy vedle
hasičů patří historie, knihy, šachy, shogi, go, fotografování a bonsaje.
Kdy byl SDH Lovosice ustaven?
Český Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích byl
založen na ustavující valné hromadě v červenci
1937. Po událostech v roce 1938 byla po dobu
války jeho činnost omezena a řídila se v tehdejší
době platnými vyhláškami pro oblast Sudet.
V roce 1945 byla jeho činnost znovu obnovena a
zároveň zanikl německý sbor založený v roce
1875. Činnost sboru se v dalších letech rozvíjela až
do poloviny 90. let. V té době zaznamenal sbor
značný úbytek členů. Při povodních v roce 2002
přišel o vybavení a prostory. Slibovaná nová hasičská zbrojnice byla postavena již jen pro profesionály z Hasičského záchranného sboru. (Což jim
přejeme, je modernější a prostornější a více vyhovuje současným požadavkům.) Po roce 2015 se
nám podařil nábor nových členů, z příspěvků města a z členských příspěvků jsme mohli pořídit alespoň základní vybavení.

Důležitá je chuť pracovat a dát práci ve sboru čas.
Naši aktivní členové odpracují stovky hodin ročně.
Jak funguje Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích a kde se schází?
Nemáme k dispozici žádné vlastní prostory ani
vybavení, o které jsme přišli při povodních. Proto
bylo velmi obtížné neukončit činnost, jako se to
stalo u mnoha sborů v okrese. Jednáme s městem,
zda by nebylo možné získat nějaké prostory. Při
jednání s panem starostou se naskytla určitá možnost, v současné době však vzhledem k plánovaným investicím ve městě nevíme, zda bude k realizaci. Pro přípravu na soutěže jsme ve spojení
s hasiči z Lukavce, kteří nám umožňují využít jejich
hřiště. Využití prostor na stadionu v Lovosicích je
pro nás obtížné, protože pro přípravu potřebujeme i plnění nádrže na vodu. Zdroje na stadionu
využít nemůžeme a vzhledem k tomu, že nemáme
žádný automobil, není pro nás tato možnost využitelná. Pro pořádání hasičských soutěží, které se
nám podařilo na stadionu v Lovosicích v minulých
letech dohodnout, jsme měli hasičská auta z jiných
sborů. Mladí hasiči se realizují v Lukavci, kde velmi
dobře fungují. Celá řada zájemců z řad dětí z Lovosic je aktivní právě tam.

Co zbylo SDH z původních materiálů po povodni? Má SDH už opět výzbroj a výstroj a
základní vybavení pro účast v soutěžích? Co
máte v současnosti k dispozici?
Všechen materiál (hadice, motorová stříkačka a
další vybavení) byl použit při zásazích při povodni
a již nebyl obnoven. Po povodních nám zůstaly
pouze prapory, které v současné době připravujeme na jejich opravy. Některé jsou více jak 60 let
staré, nejmladší prapor je z 80. let. Dále se zachovala parní stříkačka, kterou sbor v tehdejší době
zapůjčil HZS v Ústí nad Labem. V současné době
je umístěna u HZS Lovosice. Vše ostatní bylo zničeno. Nyní máme základní vybavení pro soutěže –
hadice, savice, proudnice, rozdělovač. Pořídili jsme
rovněž starší motorovou stříkačku, kterou dali
členové do pořádku. K dispozici jsou i uniformy
pro soutěžní družstvo.
Jaká je členská základna (muži, ženy, děti)?
Jak a kde se mohou případní zájemci do sboru
hlásit?
Sbor má nyní 20 členů, 11 mužů, 8 žen a jeden
dorostenec. Případní zájemci se mohou hlásit na
e-mailovou adresu sdh.lovosice@gmail.com nebo
SMS na čísle 604 246 454.
Jak podporuje město Lovosice činnost sboru a
na co je příspěvek využíván?
Město Lovosice nám v letech 2016 – 2019 poskytlo finanční dotace na pořízení základního
materiálu, uniforem a na práci s dětmi. Prostředky
na práci s dětmi jsme využili při realizaci dnů záchranných složek, které se konaly na Osmičce
v Lovosicích. Zároveň ve spolupráci s Okresním
sdružením hasičů v Litoměřicích pořádáme soutěž
Mladý kronikář, do kterého se zapojují družstva
hasičů z našeho okresu od nejmenších po dorostence. S ohledem na COVID-19 jsme v loňském
roce a ani v letošním o dotaci nežádali.
Přibližte čtenářům, kdo je takový dobrovolný
hasič. Co ovládá, jaké má povinnosti, zodpovědnost, jakých akcí se účastní a podobně?
Ideální je, když začne již jako dítě. Naučí se pracovat v kolektivu, připravuje se na hasičské soutěže dětí, získává zručnost a postupně nabývá znalostí z okolního hasičského života. Jako doroste-
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nec se mimo přípravy na soutěže (trénink, starost
o materiál) učí teorii potřebnou k získání některé
z hasičských odborností (např. strojník). Dále se
seznamuje s hasičskou technikou, kterou má sbor
k dispozici pro zásahy, a s jejím využitím. Pokud se
stane řádným členem, záleží především na něm,
jakou odbornost získá a jak ji při činnosti ve sboru
využije. Může být strojníkem, preventistou, může
se starat o historii a chod sboru, být pokladníkem
a mít na starosti finanční záležitosti ve sboru, věnovat se mládeži, být rozhodčím na soutěžích,
pořádat hasičské soutěže, společenské události
(např. plesy, maškarní…) – práce je různorodá a je
jí dost.
Především je to o práci – staráte se o výstroj a
výzbroj sboru, účastníte se školení, soutěží. Pokud
se sbor zúčastní oslav nebo setkání, pořádá soutěž, očekává se aktivní zapojení. Jestliže má sbor
k dispozici techniku a je zařazen do výjezdových
jednotek, pak se zúčastní např. pomoci při povodních, požárech, automobilových nehodách. To vše
je samozřejmě podmíněno znalostmi, tréninkem a
vzděláváním se. Sbory se rovněž zapojují do asistence při kulturních a sportovních akcích.
Hasiči se rovněž zapojili do pomoci při COVID19. Ať již to byla pomoc seniorům, rozvoz ochranných pomůcek, šití roušek, pomoc v nemocnicích.

Kdy vyjde publikace/knihy o historii sboru?
V současné době jsme přibližně v polovině práce.
Mám shromážděny všechny podklady, jsou přepsány staré záznamy. Obsahově je kronika připravena. Je třeba jednotlivé části setřídit, doplnit ještě
několik drobností. Pak dám obsah přečíst pamětníkům ve sboru pro doplnění. Mezi tím připravím
fotografie a dohodnu se s grafičkou na úpravě.
Potom korektury a budu držet palce, abychom
sehnali sponzory. Velmi rád bych kroniku měl
vydanou příští rok v červnu.
Vaše stanovisko k současnosti SDH Lovosice.
I přes určitou nepřízeň okolností náš sbor funguje. Samozřejmě bychom měli rádi hasičskou zbrojnici, automobil a novou stříkačku. Potřebujeme
rozšířit a omladit členskou základnu, získat další
prostředky na činnost… I když situace s COVID-19
se dotkla všech našich členů a rodinných příslušníků, i tak jsme pomáhali dle možností.
Došlo k omezení nebo zrušení hasičských soutěží, některé akce byly přesunuty (např. Hasičské
slavnosti v Litoměřicích na rok 2022, dále 2. setkání hasičů pod Řípem z loňského roku na letošní).
Postupně se však vracíme k běžnému fungování, i
když s určitými omezeními. Věřím, že časem se
nám podaří všechny překážky překonat, tak jako
jsme to vždy dokázali.
(hz, foto Martin Brůža)
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Orientační běh v Lovosicích se vydařil

Jako první závod druhého ročníku Severní orienťácké série (SOS) si připravil Miroslav Duda s kolegy ze SKOB Roudnice nad Labem specialitu
v podobě běhu na krátké trati, avšak na sprintové mapě. Vybrána byla neděle 23. května 2021, aby akce mohla být zároveň zařazena do projektu
Světového dne orientačního běhu, který letos netradičně probíhá ve dvou termínech 19. - 25. 5. a 8. - 14. 9. 2021.
Výsledky:
Dlouhá trať:
1. Jakub Bílý 44:16
2. Josef Šutera 45:57
3. Radoslav Budaj 46:26
9. Barbora Baldrianová 49:51
Střední trať:
1. Matěj Votava 42:48
2. Ela Lošťáková 43:26
3. Ivana Lošťáková 45:08
Krátká trať
1. Eva Baldrianová 28:30
2. Pavlína Malečková 29:35
3. Jan Rokoš 34:35

Pro závod byla vytvořena zcela
nová mapa Lovosic s rozlohou
1,2 km² umožňující vytvořit tratě
odpovídající třem běžným sprintům.
Závodníky nečekalo tedy nic snadného, zvlášť když k tomu připočteme
různorodost a členitost prostoru.
Připraveno bylo 6 různých tratí,
každý si mohl zvolit podle svého
uvážení a podle svých sil. Nejdelší
trať měřila vzdušnou čarou 6,6 km,
avšak ti nejlepší naběhali ve skutečnosti minimálně 8,5 km.
Centrum závodu včetně startu a cíle
bylo situováno k pódiu v lesoparku
Osmička. Přesně ve 13 hodin se na
start postavil první běžec následován
dalšími účastníky vyzbrojenými mapou v předem zveřejněných minutových intervalech, tak aby nedocházelo k jejich setkávání a shromažďování. Zatímco teplota 16 °C byla pro
běh ideální, počasí bylo velmi proměnlivé. Střídalo se slunce s větrem a
dvěma krátkými, zato velmi vydatnými přeháňkami.
Dle výsledkové listiny se do závodu
pustilo 134 odvážlivců. Někteří, pře-

devším nejmenší, měli doprovod,
takže celkový počet dosáhl 156
účastníků. Nejatraktivnější z pohledu
závodníků byla dlouhá trať, na kterou vyrazilo 41 osob. Oblibě se těšila
i dětská trať s 28 dětmi. Na trať pro
kočárky se vydala pouze jedna sportovkyně na vozíku. Trať střední, krátkou i lehkou absolvovalo 21, resp. 22
běžců.
Poměrně silná orienťácká konkurence se sešla na dlouhé trati. Nejlépe se s tratí popral Jakub Bílý (DOK),
který ji prolétl v čase 44:16 min.,
následovaný Josefem Šuterou (CET)
s časem 45:57 min. Překvapením je
třetí místo pro Radoslava Budaje,
který ačkoli není registrovaným orientačním běžcem, se svým výkonem
46:26 min. dokázal vyrovnat nejlepším. Nejrychlejší žena Barbora Baldrianová (VSP) předvedla velmi pěkný
výkon a s časem 49:51 min. se zařadila na celkové deváté místo.
Výsledkovým překvapením byl Radoslav Budaj, a tak jsme se jej zeptali,
jak to má s orientačním během, a ten
nám pověděl: „Běhal jsem aktivně za

Lehká trať
1. Halka Varhaníková 27:32
2. Radovan Galuška 28:30
3. Hana Dudlová 29:46
Dětská trať
1. Karolína Hořejší 14:15
2. Josef Baldrian 14:42
3. Marie Kurfurstová 19:31
Trať pro kočárky
1. Šárka Šimková 61:39

Litoměřice asi 8 let, ale to už je nějakých 14 let. Nyní se účastním nějaké
akce tak jednou za dva roky, když
mám čas.“ Díky orienťáku běhá už od
13 let a láska k běhu mu zůstala,
pravidelně si dává 15 - 25 km. Přiznal
se, že menší znalost Lovosic mu byla
výhodou, zároveň ale dodal: „Byla
znát nevyběhanost s mapou, kdy
jsem měl pomalejší čtení, a dokonce
jsem se i přehlédl a z devítky běžel
rovnou na jedenáctku a až v polovině
jsem si toho naštěstí všiml. Takže
záběh asi na 1 - 2 minuty. Což byla
škoda.“ Ocenil, že trať byla dobře
zamotaná a některé kontroly dobře
schované. V cíli si téměř všichni doběhnuvší běh pochvalovali a byli mile
překvapeni, jak jsou Lovosice pěkné.
Fantastický zážitek jim nepokazilo ani
počasí. Potěšilo také hodnocení od
jednoho závodníka, který se den
předtím účastnil Mistrovství republiky ve sprintu ve Šternberku, že dnešní závod byl hezčí. Jako pořadatele
nás tyto pozitivní ohlasy těší, děkujeme za ně a jsme rádi, že jste se orientačního běhu v Lovosicích zúčastnili. Kdy bude další ze závodů Severní
orienťácké série, zatím není známo.
Miroslav Duda, foto Martin Klein

Zpráva o činnosti Klubu zrakově postižených sportovců ASK Lovosice za rok 2020
Klub je jediným svého druhu v severních Čechách. Koncem roku měl klub 11 členů (od Chomutova po Štětí), z toho 4 ženy a 7 mužů. V lednu
se stal jeho členem zájemce o zvukovou střelbu
Tadeáš Holeček z Teplic. V srpnu zemřel Norbert
Barák z Ústí n. L., takže jsme museli řešit, kdo jej
nahradí při vedení střeleckých tréninků. Pro naprostou pasivitu byla vyřazena Ilona Bielawská.
Výbor klubu pracoval celý rok ve složení: Ing.
Vladimír Krajíček - předseda a vedoucí sportů a
turistiky; Stanislava Krajíčková - jednatelka; Eva
Musilová - hospodářka (té jsme v říjnu pogratulovali k osmdesátinám a i v tisku poděkovali za
mnohaleté sportovní a funkcionářské působení).
Klub je členem Českého svazu zrakově postižených sportovců, z. s. Petr Budínský působil ve
Výkonném výboru ČSZPS a jako reprezentační
trenér ZP plavců. Vladimír Krajíček byl v červenci
zvolen do funkce předsedy Sportovní komise
zvukové střelby ČSZPS; dále zastupoval ZP sportovce v Etické komisi Českého paralympijského
výboru.
V květnu se klub sešel na členské schůzi v Tyflocentru Ústí n.L., kde projednal zprávy o činnosti a
hospodaření za rok 2019. V září na ceremoniálu v
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Roudnici n. L. byl náš nevidomý plavec Miroslav
Smrčka vyhlášen nejlepším hendikepovaným sportovcem Litoměřicka za rok 2019.
K činnosti klubu opět přispěly dotace města
Lovosice a dotace MŠMT, leč z důvodu omezených možností sportování kvůli protipandemickým
opatřením nemohly být dotace plně využity.

Vaculík. Žel M-ČR se pak do konce roku nemohlo
uskutečnit. V celoročním Českomoravském poháru
v pistoli neskončil tentokrát nikdo v první desítce;
v pušce na 10. místě dvojice Šamajová - Krajíček.

Plavání
Miroslav Smrčka, pod trenérským vedením Petra
Budínského, se zúčastnil několika soustředění paPodrobněji o sportovní činnosti:
ralympijských reprezentantů. Připravovali se na
Mistrovství Evropy na Madeiře, ale to bylo odložeSimulovaná sportovní střelba
no na rok 2021; stejně tak Letní paralympijské hry
Tomuto sportu se věnuje nejvíce našich členů a v Tokiu.
přitahuje další zájemce. Mohli trénovat v ústeckém Tyflocentru kdykoli došlo k rozvolnění proti- Lehká atletika
pandemických opatření.
Na stadionu a v posilovně v Lovosicích mohli
Během roku se střelci zúčastnili pouze pěti závo- trénovat Vláďa Krajíček a Olda Mach se svými
dů uznaných jako kvalifikační pro mistrovství re- asistenty jen krátce mimo „covidové“ uzávěry.
publiky. Výborně si vedl coby nováček Tadeáš
Holeček - vybojoval 3. místa v pistoli v lednu v Turistika
Ostravě a v září v České Lípě. Tam jej napodobil V červenci jsme uspořádali výlet lodí z Lovosic do
umístěním ve své kategorii Olda Mach, následova- Litoměřic s procházkou oběma městy. Zúčastnilo
ný těsně Petrem Vaculíkem.
se jej 33 osob z celé republiky. Tradičně jsme
Nadějné postupové body a pozice v pistoli i uspořádali povánoční výlet ke krmelci pod Lovopušce několikrát získali Kamila Šamajová, Tadeáš šem. I přes nemožnost posedět následně v restauHoleček, Vladimír Krajíček, Oldřich Mach a Petr raci přišlo 15 lidí.
Ing. Vladimír KRAJÍČEK, předseda
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Akce
Rybáři vyzkoušeli své dovednosti při lovu

V sobotu 29. května se konaly
tradiční rybářské závody Lovosický
úhoř 2021 s dlouholetou tradicí.
Před 40 lety se první závody konaly
na Lhotce a postupně se přesouvaly
proti proudu až k rybářskému areálu
v Lovosicích. Lovná místa se nelosují, závodníci si po skupinách lovná
místa vybírají. Hladina Labe v době
konání závodu byla dost vysoko a
průtok cca 300 kubíků celý závod
dost ztěžoval a podepsal se i na
účasti. Závody zaměřené na chycení
úhoře se tentokrát obešly bez ulovení této krásné ryby. Uvidíme, zda
se úhoře podaří ulovit při pořádání
dalšího ročníku Lovosický úhoř
2022. Závodí se dle rybářského řádu

1. místo Karel Plzák, MO Litoměřice
2. místo Tomáš Antony, MO Louny
3. místo Martin Marek, MO LTM
4. místo Miroslav Skřivánek, MO
Roudnice nad Labem
5. místo Zdenek Novák, MO LTM

s udělenou výjimkou lovu po celou
noc. Celkem se účastnilo 26 závodníků z 9 různých místních organizací.
Zároveň chceme poděkovat výboru
ČRS MS Lovosice, ČRS MO Litoměřice i všem rozhodčím a MěÚ Lovosice a panu Šumovi za podporu. Nejmladším závodníkem byl 6letý Aleš
Tóth (viz foto).
Jaroslav Durček

Diamantová svatba

Po neuvěřitelných 60 letech obnovili manželé Kudrmanovi svůj slib.
Své ano si řekli 3. 6. 1961 v třebenickém kostele a jak prozradili do LD,
celý život je spojuje víra a hudba.
Lovosický chrámový sbor, jehož
jsou oba členy, připravil překvapení
a zazpíval svatební píseň od A. V.
Michny a dvě milostné lidové písně.
V lovosickém kostele sv. Václava za
účasti nejbližší rodiny a přátel pak
vyslechli slova faráře pana Mgr. Ing.
Ladislava Nádvorníka. V Lovosickém
dnešku píšeme občas o zlaté svatbě,
ale diamantová je vskutku skvost.
Po šedesáti letech manželství již
manželé dobře vědí, že život je občas stejně tvrdý jako diamant, ale

zároveň plný báječných okamžiků.
Manželství jako tradiční svazek je
historicky danou veličinou a je
smutné, že dnes bývá degradováno
a jeho význam rozmělňován a bagatelizován. Lidé pochopitelně mohou
spolu hezky žít i nesezdaní, ale toto
stvrzení je jistým morálním a utužujícím závazkem.
Zbývá jen dodat, že je krásné a
obdivuhodné, pokud se mohou
manželé těšit jeden z druhého a být
si oporou. Pevnost svazku prověří
čas a lidé, kteří se zamilovali před
mnoha lety, dnes pojí láska, přátelství, důvěra, oddanost. Přejeme
manželům Kudrmanovým štěstí a
zdraví!
(rys / foto Jaroslav Veselka)

Dětský den v Amicusu

1. června jsme s dětmi z Nízkoprahového zařízení Amicusu „oslavili“
Den dětí, který se nám vydařil.
Opekli jsme buřty, soutěžilo se,
tancovalo a hlavně jsme byli na
čerstvém vzduchu. Jsme rádi, že se
režim vrací do starých kolejí a my
můžeme pro děti opět uspořádat
zábavné a odpočinkové akce. Přeci
jen byly poslední měsíce pro nás
všechny dost náročné.
Rádi bychom poděkovali všem
sponzorům, kteří nás dlouhodobě a
pravidelně podporují. Všem dětem
přejeme hezké prázdniny.
Andrea Urban Ludwigová

Mladí atleti z Lovosic zaznamenali úspěch
V sobotu 29. května se Jaroslav
Smělý mladší a Viktorie Šimonová
zúčastnili vrhačského mítinku v Ústí
nad Labem.
Jaroslav Smělý soutěžil opět v
disciplínách vrh koulí a hod diskem
v kategorii starších žáků. Ve vrhu
koulí (4 kg) se mu nedařila otočka, a
tak musel házet z místa. Přesto si
vytvořil osobní rekord výkonem
11,99 m (loni 9,58 m). Zato v hodu
diskem (1 kg) předvedl opět parádní výkon. Posledním hodem překonal svůj týden starý krajský rekord a

6

nejlepší republikový výkon za posledních 12 let o 2,08 m na 46,82 m.
Byl to nádherný pokus a překonal
také rodinný rekord o 42 cm. Byla
to parádní podívaná.
Viktorie Šimonová v kategorii
dorostenky soutěžila v kouli, oštěpu
a kladivu. Nejhodnotnější výkon
předvedla v oštěpu (500 g) výkonem 33,23 m, dále v kouli (3 kg)
předvedla 8,93 m a v kladivu (3 kg)
24,90 m. Závody probíhaly v krásné,
pohodové a přátelské atmosféře.
Jaroslav Smělý

LOVOSICKÝ DNEŠEK
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Informace

Nejlepší mladí chemici Ústeckého kraje navštívili Lovosice
Ve čtvrtek 3. 6. 2021 proběhlo na sále lovosického Centra kultury Lovoš slavnostní vyhlášení 9. ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého
chemika Ústeckého kraje“. Akce proběhla pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.
Do 9. ročníku se navzdory epidemiologické situaci zapojilo celkem 35
ZŠ Ústeckého kraje s počtem 994
žáků. Školní kolo některé ZŠ stihly
prezenčně, většina žáků však vypracovávala úlohy on-line. Druhé kolo
soutěže obvykle probíhá na středních
školách. V letošním roce se i 2. kolo
soutěže uskutečnilo v jednotném
termínu v úterý 26. ledna 2021. Soutěžící absolvovali vědomostní on-line
test, který v časovém intervalu 70
minut prověřil jejich znalosti chemie.
Test sestavil tým pedagogů SPŠCH
Brno. Za Ústecký kraj se soutěže
zúčastnilo celkem 23 škol s celkovým
počtem 66 žáků, celkem do 2. kola
postoupilo 919 žáků. V letošním roce
jsme mohli porovnat výsledky hodnocení již v druhém kole. Do první
stovky nejlepších žáků se umístila
celá třetina z Ústeckého kraje.
Do regionálního finále postoupilo
31 nejlepších žáků a jejich úkolem je
vypracovat praktickou úlohu v laboratoři. Poprvé se i regionální finále
konalo pomocí on-line testů. Za
Ústecký kraj bojovalo 31 žáků ze 17
ZŠ. Jednotlivé okresy měly tato zastoupení: Chomutov – 2, Louny – 6,
Most – 10, Teplice – 7, Litoměřice – 3,
Ústí nad Labem – 3. Tři žáci postupují
do celostátního kola, které opět proběhne on-line dne 15. 6. 2021.
Vítězkou krajského kola se stala
Vilma Humpoláková ze ZŠ Zd. Štěpánka v Mostě. Druhé místo obsadila

Adéla Bláhová a 3. místo vybojovala
se stejným počtem bodů, ale horším
časem, její setra Kateřina Bláhová.
Obě žákyně reprezentovaly ZŠ a MŠ
Podkrušnohorská v Litvínově. Nejlepším řešitelem z Litoměřicka se stala
na 8. místě Agáta Ziková ze ZŠ Jungmannova v Roudnici nad Labem.
Vítězové obdrželi diplomy a dárkové
balíčky od Ústeckého kraje a Lovo-

chemie. Ostatní účastníci si odnesli
účastnický list a dárkové předměty
od sponzorů soutěže. Vítěz si odvezl
tablet Lenovo, další umístění obdrželi
chytré hodinky, fitness náramek,
powerbanku, paměťovou kartu či
outdoorovou lahev na pití. Ocenění
získali také všichni učitelé chemie ze
zúčastněných základních škol. Učitelé
(jmenovitě Mgr. Marcela Petrlíková,

Mgr. Jitka Vošvrdová a Mgr. Jaroslava
Suchomelová), jejichž žáci dosáhli
nejlepších výsledků v soutěži, obdrželi cenu v podobě příjemného dárku. Ostatní vyučující obdrželi kytičku
z rukou ředitele SOŠ v Lovosicích.
Na slavnostní vyhlášení byli pozváni
také zástupci sponzorů soutěže a
zástupci Ústeckého kraje. Sponzoři
soutěže jsou firmy z okolí: Lovochemie, Preol, Mondi, Unipetrol RPA,
Spolchemie, Flexfill a Glazura. Většina
zástupců sponzorů se omluvila.
Sponzory v předávání cen zastoupili
starosta města Lovosice Ing. Milan
Dian, Ph.D., MBA, zástupci SOŠ
v Lovosicích Mgr. Karolína Prošková a
ředitel školy Mgr. Bc. Jiří Procházka.
Ceny vítězům předával „otec soutěže
v našem okrese“ Ing. Vladislav Smrž –
náměstek pro řízení sekce politiky a
mezinárodních vztahů MŽP.
Pro žáky bylo nachystáno jedno
překvapení. Protože letos neproběhla
praktická část, připravili jsme pro
vylosovaná družstva jednoduché
pokusy. Úkolem bylo vysvětlení jednotlivých reakcí. Na podzim bude
školám zaslána pozvánka zúčastnit
se projektového dne s chemií.
Celou akci svým vystoupením zpestřili žáci ZUŠ Lovosice Anežka a Eliška
Dolejších, Ema Hančlová a Kája Tesařík. Poděkování patří řediteli Centra
kultury Lovoš Ing. Petru Drašnarovi,
Ph.D. za poskytnutí a přípravu sálu na
akci.
Mgr. Jaromíra Venclíčková

Vybrané zásahy HZS Ústeckého kraje PS Lovosice od 1. 5. do 18. 6. 2021
Dne 4. 5. v 5:13 hod. byla vyslána jednotka na záchranu důchodkyně v uzavřeném bytě v Siřejovicích. Po otevření bytu našli hasiči ženu na zemi, kde
ležela celou noc. Poskytli jí první předlékařskou pomoc a zajistili tepelný
komfort. Po příjezdu ZZS pomohli hasiči s transportem zraněné do sanitky.

Dne 5. 6. ve 14:30 vyjela k úniku zemního plynu v bytovém domě v Lovosicích. V domě byl cítit před našim příjezdem plyn. Jednotka provedla měření
koncentrace detektorem plynu s negativním výsledkem. V kuchyni jednoho
bytu majitelka omylem nevypla hořák na plynovém sporáku a ten lehce unikal. Při našem příjezdu již byla všude otevřená okna, proto nebyla detektoDne 11. 5. v 11:31 byla povolána jednotka do Lovosic na požár dřevěného rem plynu naměřena zjistitelná koncentrace plynu. Majitelka si sporák uzažlabu pod střechou nástupiště na vlakovém nádraží v Lovosicích, kde probí- vřela a hasiči se vrátili zpět na základnu.
hala oprava střešní krytiny pomocí hořáku a lepenky. Před příjezdem hasičů
provedli prvotní uhašení požáru dělníci pomocí hasicího přístroje za žebříku. Dne 12. 6. v 7:36 byla jednotka přivolána k požáru v zahradě u rodinného
Úplné dohašení provedli hasiči pomocí džberové stříkačky. Na místo se záro- domu v Lovosicích. Jednalo se o neohlášené pálení suchých větví. Hasiči
seznámili osobu provádějící pálení o nutnosti ho hlásit v případě právnických
veň dostavila jednotka drážních hasičů, kteří si místo události převzali.
osob na stránkách HZS - https://paleni.izscr.cz.
Dne 14. 5. v 7:27 vyjela jednotka na úklid olejové skvrny o rozloze 10x2 m
roztažené na hlavní komunikaci do obce M. Žernoseky. Jednotka provedla Dne 12. 6. v 11:02 byla vyslána jednotka na záchranu osoby uzavřené ve
zahrazení kanálové vpustě a zasypání olejové skvrny. Přes operační středisko třetím patře na balkóně v Lovosicích, ul. Sady pionýrů. Vzhledem k zaparkobyl o události informován odbor životního prostředí, protože nebylo možné vaným automobilům nebylo možné použít výškovou techniku. Dle zjištěných
zjistit, kolik oleje uniklo do kanálu. Jednotka následně provedla úklid vozov- informací byla na balkóně minimálně hodinu starší paní, která komunikovala
zmateně. Byt byl uzamčen bezpečnostním zámkem. Po průzkumu hasičů
ky. Na místo se dostavili zaměstnanci obecního úřadu, aby místo douklidili.
dorazila na místo hlídka PČR. Velitel zásahu rozhodl o použití nastavovacího
Dne 17. 5. ve 14:55 byly vyslány jednotky HZS Lovosice a HZS Litoměřice k žebříku a následném otevření okna, kterým hasiči vnikli do bytu. Paní byla v
dopravní nehodě na 53. km dálnice D8 ve směru na Německo. Jednalo se o pořádku a ve stavu, kdy mohla zůstat v bytě bez dohledu.
nehodu dvou osobních automobilů bez zranění.
Dne 16. 6. v 19:12 vyjela jednotka na úklid vozovky po dopravní nehodě do
Dne 30. 5. ve 21:08 vyrazili hasiči se SDHO Klapý k požáru dutého stromu v Lovosic naproti firmě PREOL na silnici č. 15. Řidička byla mimo vozidlo a
zámeckém parku v Libochovicích. Jednotky společně provedly uhašení požá- neměla žádná viditelná zranění. Auto stálo v jízdním pruhu směr Terezín. Z
ru pomocí plovoucího čerpadla a jednoho proudu C. Uhašený suchý kmen auta vytekly provozní kapaliny, které hasiči zasypali, a auto následně odstranili na krajnici vozovky.
byl rozřezán motorovou pilou a položen do přilehlé stojaté vody.
Dne 1. 6. v 15:37 vyjela jednotka k otevření bytu pro Policii ČR do obce Teplá
na základě oznámení od příbuzných. Jednotka vylomila dva zámky na dveřích a otevřela dveře bytu. V bytě za dveřmi se nacházela paní, která nemohla vstát. Policisté na místo události přivolali ZZS. Mezitím hasiči zjistili základní zdravotní stav paní a pomohli jí vstát a uložit na křeslo.

Dne 17. 6. v 11:49 byla jednotka povolána k požáru suché trávy v Lovosicích
u koupaliště. Jednalo se o hořící trávu o rozměru asi 10x5 metrů. Na místě se
požár snažili uhasit zaměstnanci koupaliště pomocí zahradní hadice. Jednotka na likvidaci požáru použila jeden vysokotlaký proud a spotřebovala asi
500 litrů vody.

Dne 4. 6. v 8:53 byla jednotka vyslána na pomoc ZZS do Libochovic, kde se Dne 18. 6. ve 21:12 vyjeli hasiči k požáru chmýří z topolů na travnatém poměl ve špatně přístupném podkroví nacházet nemohoucí pacient. Ten byl vrchu v ulici Terezínská poblíž Modly. Plocha požáru byla cca 2x20m. Jednotv bezvědomí a péči ZZS. Bylo potřeba ho transportovat po úzkém schodišti ka ho uhasila pomocí vysokotlakého proudu vody z CAS24.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel stanice
do sanity a následně odvézt do nemocnice.
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Výročí

100 let od založení hedvábky v Lovosicích, 2. část
1990 – Chemopetrol, koncernový podnik Severočeské chemické závody Lovosice do 30. 6.
1990 - Severočeské chemické závody Lovosice, státní podnik od 1. července 1990 (SCHZ)

To, že se lovosická chemička podílela na znečišťování ovzduší a že výroba kordů na tom měla
markantní podíl, se vědělo již dávno. Přípustný
únik sirouhlíku byl v roce 1989 překročen 22,9krát,
sirovodíku 18,8krát. Celkové množství exhalátů
produkované touto továrnou činilo 20.280 tun. Již
19. září 1989 proběhlo jednání s Výzkumným ústavem chemických vláken ve Svitu a byla uzavřena
hospodářská smlouva na vypracování studie úprav
spřádacího stroje přádelny kordů s termínem dokončení do 31. prosince 1990. Na společném jednání 30. ledna 1990 byli okresní hygienik a vedení
ONV v Litoměřicích informováni o zahájení intenzivních jednání se zahraničními firmami. Při těchto
jednáních byla prověřována možnost přechodu
výroby na jiný druh vlákna.

průmyslu ČR o tom, že jejich konečné stanovisko
bude zpracováno do 30. června. Secheza sama
zadala 19. 4. u podniku Chemik Bratislava ekologickou studii k výrobě kordů. Tato studie spolu se
studií VÚCHV Svit měla být základním technickým
podkladem pro řešení celé problematiky. Rada
města NV Lovosice vyslovila na svém zasedání
5. června nesouhlas s odstavením výroby kordů a
žádala technologické řešení, neboť současně šlo o
množství pracovních míst. Zástupci SCHZ Lovosice
potom 20. června informovali komisi životního
prostředí o všech dosavadních pracích i jednáních.
Dne 22. června proběhla dvě důležitá jednání.
Rozhodnutím odboru zdravotnictví a sociálních
věcí ONV Ltm, datovaném již 22. června a opírajícím se o zákon č. 20/1966 Sb., § 7 odstavec 1, bylo
stanoveno zastavit výrobu kordů v Chemopetrol k.p. SCHZ Lovosice, a to nejpozději do 30. září
1990. Jednalo se o úlet sirouhlíků při jejich výrobě,
který povolenou normu několikanásobně převyšoval. SCHZ využily 16. července práva odvolání, kdy
požádaly o zhodnocení rozhodnutí ONV odborníky na republikové úrovni. Severočeský KNV v Ústí
n. L. je však zamítl s tím, že jeho rozhodnutí je
konečné. V době od konce června do 13. července
byla v SCHZ zastavena výroba úplně. Během tohoto přerušení výroby byly uskutečněny opravy a
údržba všech hlavních částí technologického zařízení závodu.

První demonstrace před Sechezou - V sobotu
10. března odpoledne se před branami lovosické
Sechezy sešli občané, demonstrující proti neustálému znečišťování životního prostředí. Přestože
pršelo, shromáždilo se na dva a půl tisíce lidí, k
nimž po disidentu Zdeňku Bártovi, představiteli
koordinačního centra OF v Litoměřicích, a aktivistovi litoměřické ekologické sekce OF MVDr. Radomíru Novákovi promluvili i mnozí další řečníci.
Vedoucí pracovníci SCHZ se snažili výrobu obhajovat. Ing. Vladimír Šafra, zastupující ředitele SCHZ,
uvedl, že celá problematika bude moci být řešena
až v roce 1996. To vzbudilo mezi demonstranty
Plénum ONV v Litoměřicích zařadilo do usnesení
velkou nelibost.
Na dalším společném jednání konaném 21. břez- své schůze dne 20. září požadavek „ve věci zastana byl ONV informován pracovníky Ministerstva vení výroby kordů v SCHZ Lovosice uplatnit při

jednání dne 27. 9. 1990 na ministru zdravotnictví a
životního prostředí nezávislý posudek týkající se
provozu kordů, který by byl podkladem pro objektivní rozhodování v mimoodvolávacím řízení této
záležitosti". Plénum ONV tedy došlo k závěru,
který byl totožný s požadavkem SCHZ. Okamžité
zastavení výroby kordů by totiž přineslo těžké
sociální a ekonomické dopady, z tohoto důvodu
podnik ve stanoveném termínu 30. září výrobu
kordů neodstavil. Ředitel SCHZ Ing. Josef Kasper
slíbil na ONV, že do 15.10.1990 sníží výrobu kordů
na polovinu a podnik skutečně polovinu výroby
kordových vláken odstavil a snížil dosavadní zamoření. Kordy se dokonce "vešly" do hygienické
normy, pokud šlo o zamoření pracovního prostředí sirnatými sloučeninami.
24. 10. 1990 podepsaly SCHZ, okresní sdružení
Strany zelených a Ministerstvo životního prostředí
České republiky tripartitní dohodu o řešení ekologické situace při výrobě viskózového kordového
hedvábí ve státním podniku Severočeské chemické závody. Řešení 2. 11. schválila česká vláda.
SCHZ vydaly v říjnu 1990 mimořádnou přílohu
Rozvoje chemie s porovnáním emisních hodnot
před, při a po odstávce provozů SCHZ v roce 1990,
které naměřila Okresní hygienická stanice. Na
demonstraci 4. října 1990 mnoho lidí nepřišlo
(8 dospělých a 2 malé děti), ale interní lékařka
MUDr. Irena Wünschová urazila dárce krve z kordů, že jejich krev není pro darování vhodná.
(hz)
Konec 2. části

Jachtaři v Lovosicích zahájili sezonu memoriálem Ládi Gottelta

Dne 12. června se zahajovala sezona v Jacht clubu v Lovosicích. Většina lodí byla po dlouhém
čekání spuštěna na vodu. A aby si jachtaři den
pořádně užili, byl zároveň i realizován závod. Memoriál Ládi Gottelta pořádají lovosičtí jachtaři již
mnoho let. Název akce je po zasloužilém činovníku a letitém kapitánovi klubu. V rámci memoriálu
se utkalo hned 12 lodí s dvou až tříčlennými po-

červenec 2021

sádkami. Třída kajutových lodí však není zvolena
úplně šťastně, a tak se zde potkávají lodě, které se
odlišují v konstrukci, výtlaku a tím i ve výkonu.
Lovosice měly většinové zastoupení, takže není
divu, že se úspěšně umístily. První místo získal
Martin Janda a Petra Procházková ASK Lovosice,
druzí byli Petr Zalabák a Denisa Zalabáková z Chemičky ÚSTÍ a třetí příčka opět patřila Lovosicím: Jiří

Novotný, Jiří Novotný ml. a David Tesař. Dále se
účastnily i týmy s JK Litoměřice a VS Duchcov. Jak
je vidět ze snímků, závod nepostrádal dramatické
okamžiky. Odpoledne plné zážitků završil KMČ
Band, který již pravidelně hraje jachtařům na významných akcích. Gratulujeme vítězům a všem,
kteří milují brázdění našich vod, přírodu a přátelství, přejeme Good Wind. (rys / foto archiv Jacht clubu)
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Mistrovství České republiky mládeže v cyklistice
Vrchol cyklistické sezony v Lovosicích je tu. Proběhne již 11. července. Mapy ukazují trať a s tím související uzavírky ve městě.

LOVOSICKÝ
DNEŠEK

10

Informační měsíčník města Lovosice vydává Centrum kultury Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186

Zodpovědný zástupce vydavatele: Ing. Petr Drašnar, Ph.D. Šéfredaktor: Mgr. Romana Dian Soukupová, MBA (rys). Redaktoři: Radim Tuček (tuc),
Ing. Eva Hozmanová (hz), Barbora Marešová (bm), Ivana Kocánková (ik). Články a inzerci přijímá redakce na e-mailu: sefredaktor@kclovos.cz. Redakce
nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit články. Tisk: Tisk Horák a.s. Povoleno MK ČR pod č. E 11617.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Sport

Vrchol cyklistické sezony v Lovosicích
Všem příznivcům cyklistiky i obyvatelům Lovosic připomínáme, že 11. července se uskuteční dlouho očekávaná akce pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Mistrovství České republiky v silniční cyklistice mládeže pro rok 2021. Toto mistrovství bude vyvrcholením cyklistické sezony.
zpráva pro obyvatele je ta, že v průběhu mistrovského závodu bude
mezi jednotlivými kategoriemi umožněn ve výjimečných případech průjezd vozidla a to pouze ve směru
závodu.
Chtěli bychom se tímto všem obyvatelům omluvit za komplikace, které
jim tento závod zcela určitě způsobí.
Zároveň chceme také poděkovat za
toleranci a dodržování dopravního
značení, které bude na samotné trati
včas umístěno. Celou trať bude zabezpečovat dvanáct policistů ČR,
čtyři městští policisté a v neposlední
řadě šedesát traťových komisařů,
kteří budou dohlížet na zdárný a
hlavně bezpečný průběh celého mistrovství.
Všichni pořadatelé pevně věří, že
Mistrovství České republiky v silniční
cyklistice mládeže pro letošní rok,
který se jede pod záštitou starosty
města a hejtmana Ústeckého kraje,
bude úspěšný a diváci i samotní závodníci budou na něj rádi vzpomínat.

Věříme, že obyvatelé města Lovosic
se na tento závod přijdou podívat a
vezmou s sebou i své děti, které
budou moci přihlásit do vloženého
dětského závodu, který je naplánován na 15.30 hod. Všichni účastníci
tohoto závodu budou oceněni medailí, čímž budou mít památku na
svoji účast. Po dokončení dětského
závodu se postaví na start starostové
okolních obcí, kteří pojedou na jednu
míli.
Start i cíl všech kategorií je situován
na Václavské náměstí. Po ukončení
jednotlivých kategorií budou dekorováni mistři České republiky za doprovodu státní hymny. První tři obdrží
medaile. Veškeré toto dění jak na
Václavském náměstí, tak na trati
budou moci obyvatelé města sledovat na velkoplošné LCD obrazovce,
která bude umístěna na náměstí.
Na vedlejší straně je otištěn plánek
s dopravním značením, které specifikuje závodní trať v ulicích města.
Tyto ulice budou uzavřeny pro běžnou dopravu i parkování. Dobrá

CKJH Lovosice

Prosíme občany města Lovosice
o shovívavost a pochopení
Z důvodu pořádání Mistrovství
ČR v silniční cyklistice mládeže
pro rok 2021 bude omezen dočasný zákaz zastavení vozidel na
místní komunikaci v ul. Osvoboditelů (v úseku od křižovatky s ul.
Václavské náměstí - odbočka k
Penny Marketu až po okružní křižovatku u kostela) v Lovosicích v celé
její délce, v době od 18 hodin dne
10. července do 17 hodin dne
11. července, dále dočasný zákaz
zastavení vozidel na místní komunikaci v ul. 8. května (v úseku od
okružní křižovatky u kostela po
křižovatku s ul. Žižkova), ul. Žižkova (v úseku od křižovatky s ul.
8. května po křižovatku s ul. Nádražní) v Lovosicích v celé jejich délce,

v době od 9 do 17 hodin dne
11. července.
V době od 9 do 17 hodin dne
11. července budou uzavřeny shora
uvedené místní komunikace a silnice po trase závodu, vedoucí do
obce Siřejovice - Chotěšov - Brozany nad Ohří - Brňany - Keblice a
zpět do Siřejovic a Lovosic, přičemž bude umožněn průjezd vozidel v době po projetí jednotlivých
kategorií.
Průjezd autobusů veřejné linkové osobní dopravy bude zachován
po svých stávajících trasách. V
případě nutnosti bude autobus ze
strany pořadatelské služby na
nezbytně nutnou dobu zastaven
na projetí jednotlivých kategorií.

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
červenec 2021

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 6. srpna
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Historie

Výročí: Od popravy 27 českých pánů uplynulo 400 let
V roce 2021 si připomínáme mnohá výročí, jedním z nich je 400 let stará vzpomínka na pražskou exekuci, ke které došlo 21. června 1621.
Toho dne bylo na Staroměstském náměstí popraveno šestnáct měšťanů, sedm rytířů a tři páni.
Mezi popravenými byl například Ján
Jesenský – lékař, který jako první
provedl veřejnou pitvu. Stalo se tak
v létě roku 1600 na Rečkově koleji.
K pitvě mu posloužilo tělo odsouzence. Reakce na událost byly různorodé, odborníci byli nadšeni, ale veřejnost Jesenským opovrhovala. Další
obětí staroměstské exekuce se stal
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic,
svého času pán na Pecce. Kryštofa
Haranta můžeme považovat za všestranného člověka, nejen že rád cestoval a vzdělával se, věnoval se také
skládání hudby. Poprava byla jedním
z trestů za protihabsburské povstání,
jež vyvrcholilo v bitvě na Bílé hoře.
Zde se střetli katoličtí Habsburkové
s protestantským vojskem českých
stavů. Český národ usiloval již delší
dobu o to, aby habsburští vládci
schválili kališnickou víru, nicméně
nebyly na ně brány ohledy, a tak se
zformoval protihabsburský odboj,
který měl za cíl svrhnout vládnoucí
Habsburky. Bitva na Bílé hoře, kde
protestanti obhajovali své zájmy,
skončila fiaskem, kališnické vojsko
bylo rozpolceno, část padla, část
uprchla. Již po necelých dvou hodi-
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nách byla prohra zaručená. Katolický
panovník Ferdinand II. Štýrský se
následně rozhodl učinit razantní
kroky proti povstalcům. Ve velkém
byl zabavován majetek, ale především došlo ke slavné popravě dvaceti
sedmi českých pánů.
A jak poprava probíhala? Mistr
popravčí se jmenoval Jan Mydlář,
ironií je, že on sám vyznával kališnickou víru. Jeho úkolem bylo setnout
hlavy odsouzených. Nejprve přišli na
řadu páni, poté rytíři a na závěr měšťané. Mydlář popravoval švihem,
tedy bez špalku. Musel vynaložit
hodně sil, protože pokud by hlava
nepadla na první úder, znamenalo by
to katův profesní konec. Celkem
dvacet čtyři odsouzených bylo popraveno stětím, tři z řady měšťanů
byli oběšeni. Některá těla byla rozčtvrcena a jednotlivé části vystaveny
na ulicích. Dvanáct hlav se umístilo
na Staroměstskou mosteckou věž
pro výstrahu. Sundány byly až po
deseti letech. Jeden jediný člověk byl
omilostněn, a sice Jan Theodor Sixt
z Ottersdorfu. Díky tomuto skutku
všichni ostatní získali naději, že i na
ně se možná „usměje štěstěna“ a

budou zachráněni před smrtí.
K ničemu podobnému ale nedošlo.
Exekuce trvala pět hodin, za celou
dobu kat vystřídal tři meče. Některá
těla byla později vydána rodinám,
aby mohla být pohřbena, ne všichni
však takovou výsadu měli.
A proč je důležité si tuto krvavou

událost připomínat? Dokazuje, že se
český národ, přestože je malý, umí
postavit za své přesvědčení. Navzdory faktu, že protihabsburský odboj
nepřinesl, jak se říká, moc ovoce,
nám události z počátku sedmnáctého
století připomínají, že český národ je
schopen hrdinství. Karolína Schejbalová

LOVOSICKÝ DNEŠEK
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Zemřela básnířka Vlasta Tinková
Severočeská básnířka Vlasta Tinková, autorka několika sbírek intimní
poezie, se narodila 29.03.1948 v Novém Boru, vyrůstala ve Šluknovském výběžku a maturovala na SVVŠ v Rumburku v roce 1966.

Noc kostelů nabídla pestrý program
V obou lovosických kostelech, sv. Václava i Československé církve
husitské, se uskutečnil v rámci celorepublikové noci kostelů program.

Z tvorby Vlasty Tinkové
Věčné okamžiky
Kolik nezapomenutelných
světlých, zářivých okamžiků
zůstane člověku v moři dní,
ve vlnách smutku?
Stačí slovo, věta,
nepatrný náznak, vůně
a je zpátky: ono tehdy,
pohled barevným sklíčkem
zpátky, a je to jako dnes…

V roce 1972 se přestěhovala s manželem do Lovosic, kde oba zakotvili
v Severočeských chemických závodech. Zde se jim narodil syn Milan.
Posléze pracovala paní Tinková v
Českém rozhlase v Ústí nad Labem
jako produkční zpravodajství. Poezii
psala od třinácti let, první básně Divoké víno (1970 - 1972) uvedla na
autorském čtení v divadle v Nerudově ulici v Praze. Časopisecky: Tvorba,
Kmen, Literární noviny, liberecký
Region, Dnešní Litoměřicko, České
noviny, Metropolitní telegraf, Naše
rodina, Lovosický dnešek (do roku
2002)… Její sbírky vlastní i lovosická
knihovna, kterou paní Vlasta často
navštěvovala; byla horlivou čtenářkou hlavně poezie.
Časopisecky publikovala básnířka
od konce 60. let. Její básně jsou i ve
sbornících
Almanach
autorů

Kdepak, jsou okamžiky,
které ani s námi nezemřou.
Zůstanou věčné, věčné na zemi.
A narodí se ti, kteří znovu uvidí
to, co okouzlilo nás.
Ze sbírky Od jara k jaru
(Liberecké listy č. 16, 1. 8. 2002)
„A" (1991) a „Strach o moudivláčka" (antologie severočeských a lužickosrbských autorů - 1996). První
sbírku „Chvíle pro věčnost" vydala
autorka vlastním nákladem v r. 1993,
ilustrovala ji tehdejší lovosická občanka, výtvarnice Jana Čermáková. V
r. 1998 vydala Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem ve spolupráci se Severočeským klubem spisovatelů její další sbírku Jiné hlubiny.
Je uvedená v Kalendáriu regionálního rozvoje Ústeckého kraje za rok
2018.
Paní Vlasta Tinková zemřela ve
čtvrtek 3. června 2021 a je pochována na lovosickém hřbitově. Čest její
památce!
(hz)

Nová výstava v LOVO Galerii

V půlce června se uskutečnila další
vernisáž v LOVO Galerii, která byla
vzhledem k dlouho trvajícím nepříznivým podmínkám odkládána. Vystavovatelem tentokrát není jednotlivec, ale celá skupina výtvarníků.
Spolek tvůrčích optimistů Z LEDU
VEN z Děčína funguje již obdivuhodných 27 let.
Za tu dobu bohužel někteří členové
odešli nedobrovolně do kumštýřského nebe, a tak dnes čítá spolek 11
umělců. Ti se pravidelně scházejí a
jak říkají, hecují se k tvůrčí činnosti.

červenec 2021

V kostele Československé církve
husitské se tradičně odehrál koncert
gymnaziálního souboru In Flagranti
pod vedením Mgr. Pavly Linkové.
V úvodu zazněla skladba Eugena
Suchoně Aká si mi krásna, pak následovaly lidové písně jako Široký
hluboký nebo Na luce na zelenej, ale
i jihoafrický hymnus národa Zulu
Siyahamba nebo rovněž jihoafrický
tradicional I paradisi. Těžiště skladeb
se však opírá především o skladby
jedinečného tělesa Spirituál kvintet,
a tak zazněly skladby jako Spi má
zlatá nebo Až se v ráji sejdem.
V kostele sv. Václava začal program
již odpoledne úvodním zvoněním
zvonů a poté mší svatou. Bohužel,
vzhledem k tomu, že se zpozdila
oprava varhan, se nemohl uskutečnit
plánovaný koncert PhDr. Pavla Hrubeše (bude však uveden v jiném
termínu). Po celý večer mohli návštěvníci psát na lístky svá poděkování a prosby, které se četly během
modlitby. Velmi zajímavá byla též
videoprezentace pana Brůži o historii a proměnách kostela sv. Václava.
Celou dobu byl rovněž prostor pro
duchovní rozhovor a individuální

modlitbu.
Večer pak gradoval vystoupením
Lovosického žesťového kvintetu a
Lovosického chrámového sboru,
vedeným Mgr. Markétou Starou.
Dirigování se ujal Roman Hájek.
Návštěvníci si mohli vychutnat výborné hudební i pěvecké výkony.
Instrumentální podání skladeb klasických (Pucciniho Nessun Dorma,
Clarkeho Trumpet Voluntary či několik vět od L. Maurera, ale též
skladby populární jako Eternal Flame od The Bangles nebo Imagine J.
Lennona). Chrámový sbor nabídl
rovněž pestrou paletu písní počínaje
Salve Regina, přes skladby skvělého
Marca Frisiny. Příjemným zpestřením
bylo zařazení několika afrických
písní, které svým rytmem strhly
všechny přítomné posluchače. Celá
atmosféra byla naplněna nadšením
účinkujících a akustika chrámu jen
dotvářela slavnostní ráz večera.
Závěrem zazněla společná skladba známé Canticorum iubilo, které si
pobrukovali i mnozí přítomní. Posluchači i účinkující si po dlouhém
kulturním půstu vystoupení užili.
(rys / foto rys)

Několikrát v roce realizují společné
vernisáže a autorské výstavy členů
spolku.
Akci v LOVO Galerii oživily hudební
vstupy a novinkou bylo promítání
krátkého filmu, který představoval
jednotlivé umělce a jejich nazírání na
svět kolem. Celá výstava je tak velmi
pestrá, neboť obsahuje malby, fotografie i plastiky. Pokud někoho nadchnou vystavená díla, může si je
zakoupit a jimi zkrášlit svůj domov.
Výstava potrvá do 9. srpna 2021.
rys / foto ZLV B. Eichler, E. Mrazíková
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Školy

On-line koncert z gymnázia

Gymnázium v další spolupráci
s evropskými školami
V minulých týdnech byla oficiálně
zahájena další rozsáhlá mezinárodní
aktivita lovosického gymnázia v
rámci prestižního studentského
programu ERASMUS+. Škola je totiž
aktuálně zapojena v projektu s názvem Erasmus+Media, kterého se
celkem účastní více než stovka studentů a takřka dvacítka učitelů šesti
různých vzdělávacích zařízení z celé
Evropy (švédský Östersund, portugalské Porto, řecká Ierapetra, španělský Bullas a italské San Giorgio a
Cremano). Během úvodního společného mítinku (v této fázi zatím online) se dálkově představily všechny
školy formou různých prezentací a
workshopů, když ty české byly logicky zaměřeny zejména na Česko,

Je tradicí, že se na gymnáziu pořádají oslavy Vánoc a Velikonoc - to je
vždy spojeno s jarmarkem a koncertem našich pěveckých sborů. Abychom vyhověli nařízením, rozhodli
jsme se, že uspořádáme alespoň
koncert virtuální. Spolu s paní zástupkyní Pavlou Linkovou, která je
sbormistryně našeho dospěláckého
sboru In Flagranti, jsme nacvičili
několik písní v úpravě našich známých českých skladatelů. Například

L. Janáčka, A. Dvořáka, P. Ebena a
jiných.
No, a aby si každý posluchač přišel
na své, oslovili jsme také skvělého
muzikanta a bývalého absolventa P.
Drašnara, zda by nezazpíval i nějaké
písně populární. Klavírní spolupráce
se chopil klavírista a dirigent Jiří
Knotte. Koncert je možné zhlédnout
na youtube, www.facebook.com/
gymlovo či regionálním vysílání
Litoměřicko24.
Jozefína Štěpánová

mikroregion Lovosicka i oblast Ústeckého kraje. „Kvitujeme zapojení a
práci studentů, je to pro ně cenná
zkušenost. Stejně jako pro mě, podílím se na podobném projektu totiž
poprvé," uvedl k tomu jeden ze
dvou školních koordinátorů účasti
české školy Roberto Gainza. Ten
současně věří, že se mladí středoškoláci budou moci setkávat v rámci
tradičních mobilit v jednotlivých
zemích již v dohledné době.
Lovosické gymnázium má s programem ERASMUS+ historicky velmi
bohaté a četné zkušenosti. Nynější
aktivita není ojedinělá, v současné
době jiný mezinárodní projekt v
rámci E+ právě zdárně dokončuje.
Marek Bušek, ředitel školy

Po stopách malého detektiva

Škola se věnovala životnímu prostředí

V dubnu se naši žáci zapojili do
projektového dne Den Země. Ekologicky zaměřený den připomněl žákům důležitost ochrany životního
prostředí.
Díky rotační výuce jsme letos Den
Země oslavovali déle. Žáci na
distanční výuce zpracovávali různá
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témata v českém i anglickém jazyce,
třídili v počítačových aplikacích, hráli
únikové hry, tvořili komiksy se zvířaty aj. Žáci přítomní ve škole si užívali
aktivit ve třídách i venku. Malovali,
tvořili, poznávali, třídili a hlavně se
dobře bavili.
Mgr. Jana Chlupsová, ZŠ Sady pionýrů

Zábavné odpoledne pro své žáky
uspořádali 8. června pedagogové ze
ZŠ Všehrdova. Aktivity, které probíhaly na školním hřišti, byly ve znamení pátrání „Po stopách malého
detektiva“. Na několika stanovištích
bylo možné vyzkoušet si práci detektivů, a to včetně využití originálních pomůcek (např. daktyloskopické sady pro snímání otisků prstů).
Velmi oblíbené se ukázalo zajištění
stopy, při kterém žáci vytvářeli originální sádrové odlitky např. podle
zvířecích stop. Součástí akce byla
také práce s dalekohledem, nebo
pátrání s lupou. Nechyběly ani pokusy o Identikit – sestavení portrétu
hledané osoby na základě výpovědi
svědků. Na každém stanovišti museli
žáci vypátrat také dílčí indicii, která
tvořila část hledaného klíčového
slova.
Z akce si děti odnesly nejen spoustu zážitků, ale také odznak malého
detektiva, všechny zajištěné stopy a
svou fotografii z detektivního foto
koutku. Celé odpoledne bylo nejen
poučné, ale především zábavné a
děti i pedagogové si ho náležitě
užili.
Mgr. Marcela Kasíková

LOVOSICKÝ DNEŠEK
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Den dětí ve školní družině na ZŠ Všehrdova

Jak už bývá naším zvykem, směřujeme konání akcí školní družiny na čtvrteční odpoledne. Ne jinak tomu bylo i 3. června. Připravili jsme Den dětí. Všem se
vyplnilo přání zrealizovat a být účastníkem této akce. Paní vychovatelky připravily dětem bohatý a zábavný program. Na děti čekalo dvanáct nových disciplín, například věšení prádla, slalom s míčem, zamotaný běh v gumácích, příšerky, opičí dráha, hra na Popelku, hod mokrou houbou a spoustu dalšího.
V průběhu odpoledne jsme se osvěžili nanukem. Další svačinkou byl žlutý meloun, který jsme dostali jako sponzorský dar. Celým dnem nás provázely dětské písničky, při kterých jsme si i zatančili. Na závěr jsme pustili do oblak balónky, zamávali jsme jim a něco hezkého si přáli. Chtěli bychom poděkovat škole
za možnost nákupu odměn a firmě Emco za sponzorský dar. Velký dík patří také rodičům, neboť nám poskytli spoustu krásných a sladkých odměn. Tento
den tak přinesl radost, zábavu a velké nadšení našim nejmenším. Pro nás dospělé byly odměnou rozzářené usměvavé dětské tvářičky.
Kolektiv vychovatelek

1. ZŠ navštívila útulek v Řepnici

Plán zájezdů, lázeňských a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2021
Pobyty:
14. 8. - 21. 8. Soběšice u Sušice - 6 700,Pobyt v hotelu, plná penze, volný vstup do bazénu, možnost procedur,
zájezdy, doprava.
5. 9. - 12. 9. 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,Přihlášky přijímáme v kanceláři STP Lovosice
vždy v úterý od 9 do 12 hodin. Výbor STP Lovosice

Více než 20 let vyjíždějí žáci naší
školy s dárky za psími kamarády do
útulku v Řepnici. Byli jsme první na
okrese, kteří tuto tradici založili, a
jsme moc rádi, že se k nám připojily
další školy. Ve většině případů jsme
psíky vždy potěšili o Vánocích. Okolo Vánoc ale bývá velká zima, tak si
děti moc pejsky neužily. Letos to
bylo opět po dlouhé době v létě a

červenec 2021

potěšení bylo na obou stranách.
Počasí nám přálo, a tak jsme majitelce útulku předali výsledek sbírky
žáků a zaměstnanců naší školy. Přivezli jsme celkem 5.475,- Kč a
k tomu hromadu psích dobrot, na
kterých si pejsci určitě pochutnají.
Dětem se setkání líbilo a všichni
máme velké přání, aby opuštěných
psů bylo co nejméně. 1. ZŠ Lovosice
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Osobnost

Čestný občan Lovosic Antonín Barák

(2. 4. 1917 – 15. 8. 1999. Čestné občanství uděleno 24. 4. 1997.)
Antonín Barák se narodil v Čáslavi 2. dubna 1917 a tam také vystudoval učitelský ústav s aprobací matematika a výtvarná výchova.
Maturoval 6. června 1936.
1. září 1936 nastoupil místo učitelského praktikanta v Břežanech u Velimi a později učil na obecné a měšťanské škole v Zásmukách. V listopadu
1937 dostal místo na státní měšťanské škole s
českým vyučovacím jazykem v Lovosicích. 4. listopadu se stal konečně výpomocným učitelem a
poprvé vkročil do Obecné a měšťanské školy Dr.
Miroslava Tyrše v Lovosicích.
Kromě malování patřila mezi jeho zájmy i kultura
v nejširším smyslu slova a divadlo. Již před válkou
byl členem pěveckého souboru Foerster a působil
i v ochotnickém souboru, kde nejen hrál, ale také
pořizoval výpravu. Z Lovosic odejel mezi posledními Čechy, 10. října 1938, a vrátil se domů do
Čáslavi. Po válce se opět do Lovosic vrátil, zapojil
se do činnosti Osvětové besedy, působil v ochotnickém souboru, organizoval recitační pásma a
vystupoval v nich a zúčastnil se literárních pořadů
v Jong Klubu. Mezi jeho přátele patřili učitelé Stanislav Počinek, František Frühauf a PhMr. Jaromír
Kozlík, se kterými ho kromě kultury pojil další
společný zájem – toulky v přírodě.
V roce 1960 se stal prvním ředitelem nové školy
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se sedmnácti třídami, 3. ZDŠ. Po okupaci v roce
1970 prožíval ředitel Barák těžké období. Pro svůj
občanský postoj v letech 1968 – 1969 byl zbaven
místa ředitele tehdejší 3. ZDŠ a poslán okamžitě
do důchodu. Vytvořil v té době cca padesátidílný
cyklus obrazů, v podstatě jakousi křížovou cestu.
Potom pracoval jako brigádník na státním statku a
později i občas ve škole.
Při tom se ale stále věnoval i své lásce – malování. Několik obrazů z jeho cyklů Křížová cesta a
Katedrály bylo otištěno v Lovosickém dnešku v
roce 1997. Rád také navštěvoval a maloval České
středohoří, což dosvědčují jeho obrazy; v roce
1997 byl vydán kalendář s obrazy Českého středohoří. Na dubnovém zasedání městského zastupitelstva v roce 1997 byl bývalý ředitel školy v.v. a
malíř Českého středohoří Antonín Barák jmenován
čestným občanem města Lovosice.
Antonín Barák zemřel 15. srpna 1999. Koncem
roku 1999 byla v Domě dětí a mládeže ELKO Lovosice uspořádána výstava z jeho děl a na úvodní
vernisáži na něj vzpomínali jeho kolegové a přátelé z řad pedagogů i malířů. Při oslavách 40. výročí

otevření školy v říjnu 2000 si pedagogický sbor
vytýčil cíl školu nově pojmenovat po bývalém
řediteli školy, čestném občanu města Lovosice,
panu Antonínu Barákovi. Oficiálně nový název
školy – Základní škola Antonína Baráka v Lovosicích – vstoupil v platnost dnem 1. 9. 2001.
Poslední výstava obrazů A. Baráka proběhla
k jeho 100. výročí narození. Slavnostní vernisáž se
uskutečnila 4. dubna 2017 ve velkém sále Pfannschmidtovy vily. Na pana ředitele Baráka zavzpomínala Miroslava Dostálová, jejíž rodiče se s malířem přátelili. Svou procítěnou řeč zakončila přípitkem na památku výborného malíře a skvělého
člověka, oblíbeného všemi generacemi. Jeho přátel přišlo přes třicet a byli to ti, kteří se jeho památce přišli poklonit a zavzpomínat na něj. Z Litoměřic dokonce přijel jeho bývalý kolega profesor
Vladimír Frühauf. Všichni na něho vzpomínali s
láskou a úctou. Vernisáž výstavy čestného občana
Lovosic Antonína Baráka proběhla v knihovně
opravdu důstojně a zaznamenala ji i regionální
televize. Pan ředitel by měl radost, malování bylo
jeho největší láskou.
(hz, foto archiv)
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POZOR! Křížovka Lovosického dneška je nyní nově výherní
Křížovka v Lovosickém dnešku je od červnového 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.

Tajenka z červnového vydání:

Den dětí

Mezinárodní den dětí se slaví
každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány
různé společenské a sportovní
akce. Den dětí má upozornit
světovou veřejnost na práva a
potřeby dětí. První podnět k
založení dne, který by oslavoval

červenec 2021

děti, vznikl v Turecku při založení
Národního shromáždění 23.
dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší
ochránce národních práv Mustafa Kemal Atatürk měl krédo, že
„děti jsou nový začátek zítřka.“
Turecko dodnes slaví 23. dubna

Den svrchovanosti a den dětí.
V dalších letech byly snahy vyhlásit den dětí, který by se slavil
po celém světě (např. v roce
1925 na Světové konferenci pro
blaho dětí v San Francisku). V
roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila
Den pro ochranu dětí. Důvodem
k vyhlášení bylo masové zabíjení
žen a dětí v Lidicích v roce
1942 a také ve francouzském

Ouradouru v roce 1944.
Datum oslav bylo ustanoveno
na 1. červen, který připomíná
sirotky v San Franciscu a první
konferenci, jež se zabývala blahem dětí. Oficiálně byl uznán 1.
červen Mezinárodním dnem dětí
v Československu v roce 1950. V
popředí oslav bylo právo dětí na
život v míru, právo na péči o
zdraví a harmonický vývoj v podmínkách svobody.
(bm)
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Pozvánky
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