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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přes pomalý rozjezd
postupného rozvolňování se nakonec léto
vydařilo, vášniví cestovatelé mohli vyjet i za
hranice naší vlasti a
ostatní užít pohodu doma.
Během července a srpna u nás
proběhlo mnoho povedených
akcí, a snad každý tak mohl
nalézt pro sebe to pravé. Úvod
prázdnin odstartovaly již tradiční
Valdštejnské slavnosti, které se
těší po léta nesmírné oblibě, ale i
další akce byly hojně navštíveny.
Pro děti a rodiče byl připraven
Špunt, fanoušci rocku a country
si užili své dva velké hudební
festivaly. Nechyběl Kinematograf
bratří Čadíků, Mejdan
na
„koupálku“, hravé úterky ani
příměstské tábory. Mladí sportovci vyrazili na pravidelná soustředění a velcí si mohli zafandit
na některém ze sportovních
podniků. Naši házenkáři zorganizovali skvělý memoriál Františka
Arnošta, již třetím rokem se na
našich sportovištích odehrávalo
setkání atletů - veteránů MAELO.
Letos jsme hostili i mistrovství
ČR v cyklistice mládeže a cyklosport se po mnoha letech
znovu zařadil mezi tradiční
sportovní akce.
Poprvé na své pouti po světě se
v našem městě zastavil mírový
běh. Léto tak bylo vskutku naplněno zajímavými událostmi. Na
závěr srpna se opět uskutečnil
nádherný koncert Václava Hudečka, který v rámci Litoměřických svátků hudby již čtvrtým
rokem účinkuje v našem městě.
Přináší nám tak určité zklidnění a
doslova navozuje čas pro rozjímání. Jako každý rok nastupují
do škol noví prvňáčci. Přeji jim i
ostatním dětem, aby se mohly
vzdělávat normální prezenční
výukou, těšit se s kamarády a
pedagogové aby mohli učit bez
provizórií v přímém kontaktu.
Úspěšné září všem.
Milan Dian
Lovosičtí jachtaři byli v nejstarším etapovém závodu „Česká brána“ úspěšní (str. 13).
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Lovosice jsou zelené a první v republice

Město se již delší dobu zabývá myšlenkami na využití obnovitelných zdrojů energie a celkově zlepšení podmínek pro zdravý život.
Proto vstoupilo v jednání s firmou RenoEnergie, a.s., která se v loňském roce ujala realizace podkopu pod Labem. Tím byl přiveden
vysokonapěťový kabel z vodní elektrárny v Píšťanech (snímek vlevo nahoře) do našeho města. Následně došlo k napojení krytého bazénu,
haly Chemik a dalších sportovišť na obnovitelný zdroj energie.

V letošním roce vzniklo v našem městě 16 nabíjecích míst pro elektrovozidla, což je první takový
hub v ČR a jeden z mála v Evropě.
„Situace s používáním fosilních paliv se řeší
dlouhá léta a toto je jedna z alternativ. Jelikož je
naše město dlouhodobě zatížené průmyslem,
hledali jsme možnosti odlehčení,“ sdělil starosta
města Milan Dian. ,,Naše jednání směřovalo k
využití energie průtočné vodní elektrárny. Napojení městských nemovitostí na zelenou energii
považujeme za strategické z hlediska výhledů
do budoucna, ekologie a dlouhodobě udržitelného rozvoje.“
„Všechna sportoviště jsou již na zelenou energii
napojena, v současné době se připojuje Centrum
kultury Lovoš a následně bychom rádi připojili i
školy a další objekty a zařízení města,“ zmínil starosta. (To však závisí na přístupu CHKO, pokud
schválí osazení další turbíny - pozn. red.) Povedlo
se jedinečné propojení provozovatele vodní elektrárny, společností RenoEnergie, Tesly, Ionity a
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České asociace pro elektromobilitu. ,,Jsme za to
velmi rádi už proto, že díky úspěšnému jednání
Tesla objevila potenciál Lovosic, jež jsou pro svou
polohu na trase D8 Praha - Drážďany důležitým
bodem v dopravní infrastruktuře. Lovosice tak budou mít čistou elektřinu z MVE, čímž snížíme uhlíkovou stopu města na minimum,“ doplnil starosta.
Doplněním servisu, který poskytuje Tesla ve spolupráci s CK Lovoš, bylo vybudování zázemí pro
zákazníky (snímek vpravo dole), které je dosažitelné 24 hodin denně. Patří to k filozofii, kterou firma
razí. ,,Z toho důvodu byla v Lovoši zřízena plně
autonomní lounge pro zákazníky, kde naleznou
zázemí pro odpočinek či případnou práci. Lounge
mohou využít v případě, že je kavárna uzavřená či
plně obsazená,“ sdělil ředitel Centra kultury Lovoš
Petr Drašnar.
Tzv. HUB (snímek vpravo nahoře) obsahuje 4x
stojan Ionity 350 kW, 8x stojan Tesla Supercharger v3 250 kW a 4x AC 22 kW stojan Asociace pro
elektromobilitu a města Lovosice určený pro rezi-

denty. Výjimečný je i tím, že jako podklad byly
použity travní rošty, což umožňuje vsakování vody. Po osazení technologie se prováděly úpravy
„záložní“ VN přípojky k ČEZ distribuce. Od konce
května probíhá zkušební provoz. Aby v centru
města nechyběla parkovací místa, bylo díky TSML
vybudováno 36 nových míst za podjezdem (snímek vlevo dole), která jsou v blízkosti centra a
kapacitně dalece pokryjí vzniklý deficit.
Podle Lukáše Hataše z České asociace pro elektromobilitu jde o jeden z prvních příkladů udržitelných a zelených „CityHubu“, který si na sebe kombinací agregace příkonu a propojení vedením k
obnovitelným zdrojům dokáže reálně vydělat. Jde
o čistě komerční projekt, vybudovaný bez dotací.
Vodní zdroj má navíc nejvyšší účinnost z alternativních zdrojů, a to 90%. Na druhém místě jsou
větrné elektrárny, které ovšem mají jen 55% účinnost. Celková účinnost zdejší MVE se pohybuje
kolem 85 %, což je skutečně mimořádné.
(rys / foto rys a archiv)
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Odbory informují
Odbor majetku a investic
Odbor majetku a investic se přes prázdniny věnoval plánovaným opravám,
například opravě sociálních zařízení na 1. ZŠ, kterou provádí firma F1 Facility
s.r.o., či realizaci tzv. anglických dvorků na gymnáziu, práce provádí firma
LT-Bau. Obě firmy byly vybrány na základě výběrových řízení prostřednictvím E-ZAK.
Dále se připravují výběrová řízení na povrchy v Terezínské a Vančurově ulici
a parkovací záliv v ul. 28. října. Dokončena byla obhlídka výtluků a následnou
sumarizací bude stanovena cena oprav. „Akce na opravy povrchů je potřeba
dobře zorganizovat i vzhledem k návaznosti na práci a projekty Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR, tak aby se
do dokončených povrchů opět nezasahovalo,“ sdělila vedoucí odboru Ing.
Lucie Dvořáková.
Rovněž se poptávají firmy na opravu střech Centrální školní jídelny a MŠ
U Koníčka, kde byl pravidelnou kontrolou zjištěn špatný stav. „Revize zde
ukázaly, že je potřeba rozsáhlé opravy. V obou případech jde o ploché střechy, které vlivem stávajících dožitých krytin již neplní účel,“ doplnila vedoucí.
Práce probíhají také v bývalé kotelně K20, která se předělává na technický
klub.
Kromě plánovaných a mimořádných oprav přes léto se připravuje i zadání
projektů s ohledem na potřeby města, ale také s ohledem na možnosti čerpání fondů IROP pro nové období 2021-25, které se v současné době ze
strany státu upřesňují vč. podmínek pro žádosti.
(text + foto rys)

dobrovolníků uvítaly. Jako bonus pro zájemce nabízíme zajištění bezplatného vzdělávání dobrovolníků či koordinátorů, neboť dobrovolníci svoje služby
poskytují bez finančního ohodnocení. Za jejich čas, energii, entuziasmus
máme možnost poděkovat jinými, tedy nefinančními benefity. Primárně to je
dobrý pocit, smysl vynaloženého času, nová zkušenost, nové kontakty, prostor pro sebehodnocení a prezentaci pro další profesní i osobní život (tzv.
kompetenční portfolio), vyzkoušení si vlastního potenciálu či nápadu.
Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníkem, je spousta. Abychom udrželi
motivovanost těchto lidí, chceme jim nabídnout potřebné zázemí pod záštitou naší organizace. Místo, kde získají nové zkušenosti, objeví nové příležitosti a výzvy, vyzkouší si dobrovolnictví „na míru“. Potřebnost lokálního centra dobrovolníků nám nastínila situace během pandemie koronaviru, kdy
dobrovolníci z řad studentů, hasičů, sportovců, učitelů pomáhali zajistit nákup potravin, vyzvednutí receptů a léků, roznášku obědů… Spousta lidí se
zapojila i do jarního šití roušek. Od loňského roku evidujeme zvýšený zájem
o dobrovolnictví prakticky u všech věkových skupin obyvatel, od studentů
po seniory. Zapojují se studenti středních škol, pro které může být zkušenost
s dobrovolnictvím bonusem k přijetí na některé vysoké školy, a pro samotné
vysokoškoláky může být dobrovolnictví zajímavou praxí v rámci jejich studovaných oborů. Dobrovolnická střediska zpravidla fungují podle zákona o
dobrovolnické službě a jejich dobrovolníci působí v programech s akreditací
Ministerstva vnitra ČR.
Zájemci o dobrovolnictví mohou navštívit webový portál www.ssmlovo.cz,
kde najdou kromě obecných informací o dobrovolnictví také aktuální nabídku dobrovolnických příležitostí v kraji a zároveň i registrační formulář a prostřednictvím něj se nám mohou přihlásit. Mgr. Pawel Szymański, ředitel organizace

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Po vynucené roční odmlce, způsobené pandemií COVID-19, uspořádal odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu 19. srpna jednodenní
výlet pro lovosické seniory. Společně jsme navštívili soukromý zámek Jemniště, barokní perlu ve středních Čechách. Současným majitelem zámku je
Jiří Sternberg (syn Jana Bosko Sternberga), z rodu hrabat ze Sternbergu,
který patří k nejstarším českým šlechtickým rodinám v zemi. Do rukou
Sternbergů byl zámek vrácen i s velkostatkem v roce 1995. Prohlédnout jsme
si mohli nejen krásné zámecké komnaty, ale také venkovní expozice zahrnující rosaria, žardiněta, skalky a zvěřinec. Chvíle strávené v areálu zámku jsme
si mohli zpestřit kávou s domácím dezertem v Cafe Custoza, jehož výzdoba
připomíná události z roku 1848, kdy rakouská armáda zvítězila nad revoluční
armádou v bitvě u Custozy a dočasně zamezila sjednocení Itálie. Po příjemném dopoledni stráveném na zámku Jemniště jsme se ještě vypravili do
Benešova, kde se senioři měli možnost naobědvat a prohlédnout si město.
Mgr. Eva Rudiková, vedoucí odboru

Sociální služby města Lovosice
„Na prostředí, ve kterém žijeme, nám záleží“
Od prvního září 2021 Sociální služby města Lovosice začnou poskytovat
profesionální zázemí pro dobrovolnictví v Lovosicích, které má za cíl zlepšit
dostupnost dobrovolnictví v Ústeckém regionu. Smyslem je rozšíření povědomí o dobrovolnictví, propojování možností, spolupráce všech aktérů a
podobně. Cílem také je, aby dobrovolníci byli prověření, přičemž záštita
dobrovolnického střediska tuto důvěryhodnost poskytuje.
Otevíráme zde nový prostor pro rozvoj dobrovolnictví, pro nové inspirace,
sdílení, spolupráci, pro každého, kdo má zájem pomáhat dětem, rodinám,
seniorům či dalším potřebným jako dobrovolník.
Naším posláním je zájemce o tuto činnost informovat o možnostech, jaké se
nabízejí, kde všude mohou věnovat kousek své energie někomu, kdo ji potřebuje, jak získat i něco pro sebe a zjistit, jakým způsobem se dá pomáhat.
Mohou se na nás obrátit sami dobrovolníci i organizace, které by činnost

září 2021

Ceník inzerce v Lovosickém dnešku

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 (ceny bez DPH)
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Jednotky / Skauti

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
na území ORP Lovosice (od 1. 7. do 19. 8. 2021)
Dne 5. 7. ve večerních hodinách došlo k výbuchu extraktoru ve firmě
PREOL a.s. a na místo byly postupně vyslány jednotky požární ochrany ze
stanice HZS Lovosice, Litoměřice, SDHO Prackovice n. L., Třebenice, Litoměřice, Chotiměř, Terezín, Bohušovice n. O. Po příjezdu první jednotky HZS
Ústeckého kraje zasahovala již na místě jednotka profesionálních hasičů
HZSP Lovochemie a.s. Při požáru došlo ke zranění tří profesionálních hasičů HZSP Lovochemie a.s., kteří byli prvotně ošetřeni hasiči a následně ZZS.
Hašení požáru probíhalo několik hodin a po uhašení veškerých ohnisek
požáru se prováděl monitoring teploty celé technologie a zároveň vyšetřování příčin výbuchu.

těžkého pacienta na vakuová nosítka a do sanity.

Dne 6. 7. v 16.35 hodin byla jednotka vyslána k dopravní nehodě v obci
Třebenice. Šlo o dopravní nehodu osobního automobilu VW Passat a dodávky Mercedes Vito se zraněním čtyř osob. Místem nehody byla silnice
č.15, křižovatka Třebenice - Teplá. Po příjezdu jednotky na místo události
byli všichni účastníci nehody mimo vozidla a o zraněné se starala posádka
ZZS. Hasiči místo zajistili, provedli protipožární opatření, odpojili akumulátory a pomáhali naložit a transportovat zraněné do sanity ZZS. Po zadokumentování nehody Policií ČR zajistili uniklé provozní kapaliny.

Dne 7. 8. ve 20.22 vyrazili hasiči z Lovosic, HZS Litoměřice a SDHO Prackovice n. L. do katastru obce Malé Žernoseky. Jednalo se o požár osobního
automobilu ve 3. fázi, kdy byl ohněm zasažen celý vůz. Od něj došlo k
rozšíření požáru na přilehlou zahradní dřevěnou chatku. Ve vozidle cestoval jen řidič, který byl lehce zraněn a ihned po příjezdu ZZS ošetřen a odvezen do nemocnice.

Dne 1. 8. v 11.20 vyjeli hasiči z Lovosic, HZSP SŽ Ústí nad Labem a SDHO
Klapý do katastru obce Radovesice, kde došlo k nehodě automobilu a
motorového vlaku na přejezdu. Automobil se nacházel mimo komunikaci a
motorový vlak mimo železniční přejezd. Při nehodě nebyl nikdo zraněn. U
osobního automobilu nedošlo k žádnému úniku provozních kapalin, z
preventivních důvodů byla odpojena autobaterie. V motorovém vlaku
cestovalo 5 osob a strojvedoucí s průvodčím. Pro cestující velitel zásahu
zajistil odvoz jednotkou SDHO Klapý jejich dopravním automobilem.

Dne 16. 8. ve 12.29 vyjely jednotky z Lovosic, HZS Litoměřice a SDHO Třebenice k požáru pole u Siřejovic. Šlo o požár strniště na ploše cca 20x30 m,
který se díky silnému větru šířil. Požár byl lokalizován a následně zlikvidován dvěma C proudy. Na místě byli pracovníci firmy, kteří autogenem rozřezávali železný spadlý sloup vysokého napětí a během řezání došlo k
zahoření strniště. To se jim díky silnému větru nepovedlo ručním hasicím
přístrojem uhasit, proto zavolali na jednotku HZS.

Dne 13. 7. ve 21.36 vyjela jednotka na čerpání vody ze zatopené silnice
č.30 v Lovosicích pod železničním viaduktem. Silnice byla neprůjezdná a
voda dosahovala výšky cca půl metru. Jednotka otevřela poklopy do kanalizace, aby mohla voda odtékat. Dále vyčistila kanalizační výpustě od nánosu bahna a trávy, po opadnutí vody pak přejela k další události. Tou bylo
krátce před půlnocí odstranění spadlého stromu na silnici č. 8 nad obcí
Velemín. Strom zasahoval do jednoho jízdního pruhu. Jednotka ho odstra- Dne 19. 8. v 19.20 vyjela jednotka k požáru strniště malého rozsahu v katastru obce Bílinka. Požár zaoral a zlikvidoval traktorista ještě před příjeznila a vozovku plně zprovoznila.
dem jednotky. Hasiči tak provedli pouze kontrolu strniště.
npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel stanice
Dne 28. 7. v 16.22 vyjela jednotka na pomoc ZZS do Jenčic s transportem

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice v období od 16. 7. do 15. 8. 2021
Krádež jízdního kola
Neoprávněný zábor veřejného prostranství
12. 7. v 17.15 hodin v ulici Tovární a 30. 7. ve 13.35 hodin v ulici Kmochova 15. 7. v 16.30 hodin jsme v ulici Tovární u marketu Lidl řešili odcizení jízdního
kola
jsme řešili neoprávněné zábory veřejného prostranství.
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění
Spolupráce s Policií ČR
26. a 28. 7. a 3. a 10. 8. jsme v rámci spolupráce s Policií ČR poskytovali zá- 4. 8. ve 2.20 hodin jsme v ulici Sv. Čecha kontrolovali řidiče motorového
vozidla Citroën C5. Bylo zjištěno, že M. D. z Ústí nad Labem není držitelem
znam z kamer městského dohlížecího systému.
řidičského oprávnění a provozuje vozidlo bez platné technické prohlídky.
Krádež v marketu Penny
18. 7. v 16 hodin jsme řešili krádež zboží v supermarketu Penny. A. I. Podezření z řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
3. 8. v 16.35 hodin jsme v ulici Terezínská kontrolovali řidiče nákladního moz Rumburku, který se krádeží dopouští opakovaně, odcizil alkohol.
torového vozidla tov. značky Volvo s návěsem. Dechová zkouška u V. G.
z Trutnova byla pozitivní, bylo mu naměřeno 0,58 promile alkoholu. 10. 8.
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
21. 7. v 11 hodin v ulici Osvoboditelů, 22. 7. v 18 hodin v ulici Zámecká, 11. 8. v 7 hodin jsme pak v ulici Terezínská kontrolovali řidiče motorového vozidla
v 11 hodin v ulici Všehrdova a 15. 8. v 18 hodin v ulici Terezínská jsme řeši- tov. značky Ford. Dechová zkouška u D. B. z Postoloprt byla pozitivní, bylo
mu naměřeno 0,71 promile alkoholu.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel MP Lovosice
li ukládání odpadu mimo vyhrazená místa.

Skauti mezi sebou v září přivítají nové kamarády
V době, kdy kvůli covidovým opatřením ještě
nebylo možné se rozumně potkávat, jsme vymýšleli, jak mimo online schůzky pokračovat ve skautské
činnosti. A tak jsme naplánovali venkovní hru pro
jednotlivce. Každý dle indicií hledal QR kódy, které
byly schované v okolí, a pod každým se schovával
zajímavý úkol. Při Potravinové sbírce osm členů
oddílů zajistilo výběr potravin v Tescu v Roudnici
nad Labem. Další akcí, kterou jsme mohli uskutečnit i na dálku, byl Kuchařský den. Ten vždy ocení
především rodiče, kteří mají volné ruce a k tomu all
inclusive servis od svých ratolestí. Podle fotek,
které nám skauti a skautky sdíleli, si dali na svých
pokrmech skutečně záležet.
Ve středu 12. 5. jsme měli konečně možnost se
opět vidět také v tom skutečném světě, nejen přes
monitory. Skautský oddíl Šipka za tu krátkou chvíli
před koncem školního roku uspořádal několik
schůzek a výprav. Vyrazili jsme na Kalvárii, na Radobýl nebo Říp. Vypadá to ale, že orientaci musíme
po dlouhé odmlce ještě pilovat, protože na jedné
z výprav se nám podařilo nasednout do špatného
vlaku a kompletně se ztratit. Zase jsme tím měli
trénink improvizace, protože cíl výpravy se musel
změnit. Na výlety do okolí vyrazili i naši mladší
členové, tedy světlušky a vlčata. Ti se vydali při
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jedné z výprav na Lovoš a průzkum okolí nebo také
na Kalvárii.
S větším rozvolněním ke konci června jsme si
mohli konečně oddychnout, protože bylo oficiálně
možné pořádat náš letní tábor ve Stvolínkách, který
jsme tak dlouho připravovali. Během letošního
tábora jsme se stali staviteli transkontinentální
železnice. Celou naši trasu provázely přestřelky
s kovboji, boj s lupiči a bandity, poznávání nových
kultur s indiány a nikdy nekončící shon po chybějících kusech železnic. Jako pokaždé jsme se o sebe
museli postarat. Tábor jsme si sami postavili, v noci
jsme tábor hlídali a starali jsme se o hladové žaludky táborníků. Na táboře jsme také oslavili letní
Vánoce, protože jsme neměli možnost se setkat o
skutečných Vánocích. Na netradičních workshopech jsme se něčemu novému přiučili. Osobně si
pamatuji témata jako teorie skládání hudby, lekce
francouzštiny, trénink paměti a povídání o bezpečnosti na internetu a umělé inteligenci. Letos se
zúčastnilo 24 táborníků ve věku od 8 do 16 let.
Po táboře a přes prázdniny aktivitu částečně utlumujeme. Neprobíhají schůzky ani výpravy, ale rozhodně se nenudíme. S vedoucími jsme si uspořádali teambuilding v krásné Šumperské klubovně.
Vypravili jsme se na nedaleký Králický Sněžník, kde

někteří z nás viděli poprvé v přírodě zmiji, konečně
jsme měli možnost si zahrát softball, do kterého
jsme zapojili i pár místních dětí, jedno odpoledne
jsme strávili na koupališti a po večerech připravovali oddíl na nový rok. Určili jsme si, kdo ze starších
členů nyní bude pomáhat s vedením oddílu a jmenovali nové rádce družin.
S novým školním rokem budeme také vítat nováčky, kteří projeví zájem přidat se k nám ke skautům. Vzhledem k dlouhé odmlce a činnosti spíše na
počítačích, protože jiná nebyla možná, máme
v plánu se začátkem školního roku představit
skautskou činnost na školách, pracujeme ale také
na nových webových stránkách a chceme být v
Lovosicích opět trochu víc vidět. V oddílech máme
stále volná místa pro nové kamarády. Mezi mladšími skauty rádi přivítáme všechny holky a kluky ve
věku 6 - 10 let. Podmínkou je pouze schopnost číst
a psát. Schůzky jsou každý čtvrtek od 16 do 18
hodin. Mezi starší skauty do oddílu Šipka rádi přijmeme kluky a holky ve věku 11 - 14 let, schůzky
probíhají ve středu také od 16 do 18 hodin. Scházíme se v klubovně na Václavském náměstí v průchodu k Penny Marketu, ve druhém patře. Program
máme různorodý, hrajeme si, rádi se učíme novým
praktickým dovednostem, sportujeme a vyrážíme
do přírody. Nejdůležitější na skautingu je ale
přátelství, které vám vydrží na celý život.
Tomáš Sláma (Cecil), vůdce střediska
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Informace

Vyhláška o stravování se novelizuje
Od 1. září 2021 se změnila vyhláška
o školním stravování. Změna se týká
navýšení finančních limitů na nákup
potravin. Ceny obědů naší Centrální
školní jídelny se tím pádem ocitají
na spodní hranici. Měnit je ovšem
zatím nebudeme, zůstávají stejné.
Každý z nás chodí nakupovat a vidí,
jak se ceny vyvíjejí. V současné době

máme úsporu na školním stravování
a věřím, že ceny udržíme do konce
kalendářního roku. Školní stravování
je důležitou součástí vzdělávání,
možnost této veřejné služby pro co
nejvíce dětí považuji za velmi důležité. Dodržení legislativy je samozřejmostí.
Jana Dreieckerová, ředitelka CŠJ Lovosice

Deafember - měsíc osob se sluchovým postižením
V roce 1951 byl položen základní
kámen Světové federace neslyšících
v Římě. Po více než padesát let zde
byl vždy poslední týden v září uspořádán Mezinárodní den neslyšících.
K této příležitosti se konaly různé
akce (včetně sportovních), které
ovšem OSN neuznávala jako mezinárodní svátek. To se konečně změnilo v prosinci 2017, kdy generální
shromáždění OSN schválilo oficiální
svátek Mezinárodní den znakových
jazyků, který byl stanoven na 23.
září. Jelikož je září velmi významným
měsícem v dějinách a kultuře neslyšících, rozhodla se organizace Tichý
svět v roce 2020 zavést tradici
Deafemberu - měsíce osob se sluchovým postižením. V letošním roce
bude současně v termínu od 17. 9.
do 26. 9. probíhat partnerská akce
Týden komunikace osob se sluchovým postižením, kterou organizuje
sdružení Orbi Pontes.
V průběhu celého září bude veřejnost skrze videa, články, fotografie a
všemožné akce informovaná o tématech spojených s rozmanitým
světem osob se sluchovým postižením. „Cílem je jediné, ukázat většinové společnosti, že jsou zde lidé s
tímto neviditelným hendikepem,

který je dost často přehlížen, a co
život v tichu přináší a obnáší,” říká
Marie Horáková, ředitelka organizace Tichý svět, o. p. s.
Součástí Deafemberu bude opět i
Motýlková výzva pro veřejnost.
Tentokrát zase trochu jinak. Každý,
kdo bude chtít komunitu lidí se
sluchovým postižením podpořit, se
bude moci zapojit tím, že se kdykoliv a kdekoliv vyfotí, jak ukazuje
znak motýla, a pokud bude chtít
zveřejnit svou fotografii na sociálních sítích s hashtagem #deafember
nebo přes email: barbora.voracova@tichysvet.cz, budeme moc rádi.
I v tomto roce bude opět možné
pořídit si ozdoby a placky s motýly
na akcích pro veřejnost, které se
budou v rámci kampaně po celé
republice konat. A proč motýl? Stačí
se podívat na logo Deafemberu.
Více informací naleznete na FB
@Deafember a webu Tichého světa.
Organizace Tichý svět se zabývá
péčí o lidi se sluchovým postižením,
ať již ztratili sluch během života
nebo se již jako neslyšící narodili.
Má celorepublikovou působnost a
poskytuje sociální služby pro své
klienty zdarma na deseti pobočkách
po České republice.
Tisková zpráva

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Starosta města Lovosice dle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky, oznamuje:
I. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
ve dnech: 8. října 2021 od 14 do 22 hodin a 9. října 2021 od 8 do 14 hodin.
II. Místa konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR v Lovosicích (sídla
okrskových volebních komisí):
Okrsek č. 1 - Mateřská škola, Resslova 974/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Barákova, Labská, Příčná, Lovošská, Hluboká, Resslova, U Výtopny, Ústecká, Vančurova, Wolkerova, Lhotecká.
Okrsek č. 2 - Mateřská škola, Resslova 974/1
Pro voliče trvale bydlící v ulici: Dlouhá.
Okrsek č. 3 - Střední odborná škola technická a zahradnická, Krátká
175/1
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Krátká, Vodní, K. Maličkého.
Okrsek č. 4 - Dům s pečovatelskou službou, 28. října 1200/5
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Jaroslava Ježka, Dvořákova, Fibichova,
Jabloňová alej, Kmochova, Smetanova, Sukova, Škroupova, Teplická, Mánesova, Zvonařova, V. Nejedlého, L. Janáčka, Pod Vinicí, Sadová, Švehlova,
Turkova, dům s pečovatelskou službou.
Okrsek č. 5 - Budova městského úřadu, Školní 2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 28. října, Komenského, Palackého, Sady
pionýrů.
Okrsek č. 6 - Budova městského úřadu, Školní 4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Osvoboditelů, Václavské náměstí, Přívozní,
Zahradní, Školní, U Stadionu, Zámecká.
Okrsek č. 7 - Gymnázium, Sady pionýrů 600/4
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: 8. května, Kostelní, Mírová, Tovární, Myslivecká.
Okrsek č. 8 - Praktická základní škola, Mírová 225/2
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Žižkova, Husova, Prokopa Holého.
Okrsek č. 9 - Mateřská škola, Terezínská 907/42
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: U Nadjezdu, Nádražní, Obchodní, Okružní,
U Zdymadel, Terezínská.
Okrsek č. 10 - Centrum kultury Lovoš, 8. května 155/13
Pro voliče trvale bydlící v ulicích: Hálkova, Jiráskova, Jungmannova, Máchova, Nerudova, Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna, Polní, Purkyňova, Siřejovická, Tylova, Vrchlického, Třebenická.
III. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
IV. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb do
Poslanecké sněmovny PČR hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V. Volič, který ze zdravotních důvodů nemůže provést hlasování ve svém
okrsku osobně, může požádat prostřednictvím jiné osoby svoji okrskovou
volební komisi nebo telefonicky na čísle 416 571 128, aby jej navštívili členové příslušné okrskové volební komise v jeho bytě s přenosnou volební
schránkou.
VI. Pro zajištění klidného a hladkého průběhu hlasování je třeba, aby každý
volič dbal pokynů okrskové volební komise v místnosti, kde bude hlasování
provádět.

Prodej slepiček

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

Prodej: 22. září 2021
Lovosice - u Billy - 13.30 hodin
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po - Pá 9 - 16 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

září 2021
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Akce

Václavské náměstí a socha sv. Václava

Původní prostor Václavského náměstí před „starou radnicí“ o velikosti asi 1/7 fotbalového hřiště vznikal postupně po roce 1907. Náměstí změnilo
pětkrát své jméno a v roce 2014 se jeho plocha mnohonásobně zvětšila o prostor původního zámeckého parku. Od roku 1809 do roku 1938
se jmenovalo Marktplatz nebo také Stadtplatz – Tržní náměstí nebo jen Náměstí. Později za války byl používán jen německý název Marktplatz
nebo také SA-Platz (viz vysvětlivka č. 1). Od roku 1945 až do revoluce to bylo náměstí Rudé armády. Po roce 1991 až do roku 2000 neslo název
náměstí Osvoboditelů a od roku 2000, kdy byla před secesní radnici navrácena socha svatého Václava, se jmenuje Václavské náměstí.
V roce 1809 bylo město zachváceno sérií požárů
a téměř celé do základů vyhořelo. Začal tak vznikat prostor cca 26 x 40 m – Václavské náměstí.
V roce 1948 byla zbourána řada domů patřících
do areálu Schwarzenberského zámku. K zbořeným
domům patřila také Zámecká restaurace a budovy
Zemědělsko - chemické výzkumné stanice. Tato
instituce byla založena roku 1865 jako první soukromý výzkumný ústav v celém tehdejším Rakousko - Uhersku. Na jejich místě vznikl park, který zde
byl až do roku 2014. Prostor byl neoficiálně pojmenován „Zelené náměstí“. V roce 2016 uspořádala radnice anketu, ve které občané rozhodli, že
by se obě náměstí měla spojit a shodně se jmenovat Václavské. Oba prostory rozděluje komunikace, která dále pokračuje jako ulice Přívozní. Původní prostor před Domem dětí a mládeže Elko v tuto
chvíli slouží mimo jiné jako prostor „tržiště“, zatímco v prostoru původního parku jsou pořádány
výstavy a celá řada kulturních akcí. V roce 2018
zde byla vybudována fontána „Aqua Alba“.
V roce 1845 byla na náměstí mezi dvě lípy nainstalována socha sv. Václava v položivotní velikosti.
Socha je umístěna na korintském sloupu nad dvojitým podstavcem taktéž z mšenského pískovce.
„Na čtyřech stranách horního podstavce jsou vytesány reliéfy světců: sv. Ludmila, sv. Vojtěch, sv. Jan
z Nepomuku a sv. Josef. V horní části dolního podstavce je vytesán letopočet 1707.“ (viz č. 2). Socha
nese tradiční svatováclavské atributy. V druhé
polovině roku 1958 byl sloup i se sochou demontován a odvezen do Třebenic za luteránský kostel.
Jednotlivé díly byly v 60. letech rozestavěny za
budovou kostela (viz č. 3). Socha se na náměstí
vrátila až v roce 2000.
Vzhledem ke značnému poškození bylo nutné
provést odborné restaurátorské práce, kterých se
ujal akademický sochař Libor Pisklák. Součástí
obnovy byla také náhrada chybějících částí. Z
umělého kamene byla vytesána hlava a pravá ruka
sv. Václava a ostatní poškozené části byly zaceleny. Socha byla očištěna od nečistot a zakonzervována. Vyrobeno bylo také nové kopí s pozlaceným
hrotem. Následně byly jednotlivé části (11 kusů)
postupně sestaveny na betonový základ a propojeny měděnými čepy. Socha byla 30. září 2000
slavnostně odhalena za zvuku písně „Svatý Václave, vévodo české země“.
V letošním roce byla socha ve spolupráci OŽP,
TSML a památkové péče MÚ Lovosice demontována a odvezena k opětovnému očištění. S pomocí
jeřábku a plošiny byl sloup rozebrán na jednotlivé
části a deponován v areálu TS.
Jak bylo při prohlídce sochy shledáno, dlouhodobé působení vlhka ze stromů a podloží vedlo k
nárůstu mikrovegetace a byla potřeba tuto odstranit a po provedení oprav znovu nanést sjednocující retuši a hydrofobizační nátěr.
V restaurátorské dílně bylo zatím dle projektu
vyrobeno z božanovského pískovce dvoustupňové
schodiště, na které bude osazen původní sokl se
sloupem a sochou. Celková restaurátorská práce
byla konzultována s ak. sochařem Liborem Pisklákem, který provedl kompletní zrestaurování před
20 lety. Jak potvrdil restaurátor pan Pavel Malý, je
vhodné každých cca 5 let sochu očistit a obnovit
nátěr, aby nedocházelo k hlubší degradaci kamene
vnějšími vlivy.
Jednotlivé díly musely být ošetřeny biocidním
roztokem od mechů a lišejníků, dále vodní párou
120 - 130 °C a následně omyty tlakovou vodou.
Drobné defekty na soše byly vyspraveny minerálním tmelem. Po osazení bude celé dílo napuštěno
hydrofobním roztokem. Slavnostní znovuodhalení
a vysvěcení sochy proběhne na svátek patrona
Čech, svatého Václava, po mši v stejnojmenném
kostele.
(ik, foto rys, archiv)
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Vysvětlivky:
1. SA – organizace „Sturmabteilung“ (Úderný oddíl),
byla polovojenská organizace přidružená k NSDAP.
Dobové pojmenování SA–Platz patrně úzce souviselo s nechvalně známou činností jednotlivých složek
této organizace v okolí náměstí. Lovosický „Úderný
oddíl“ se velmi aktivně podílel na fyzické likvidaci
celé židovské čtvrti, synagogy a Müllerovy koželužny. – citace použita z knihy Lovosické ulice v proměnách času, Miroslav Nesvarba.
2. Citace použita z knihy Lovosické ulice v proměnách času, Miroslav Nesvarba.
3. V tomto kostele bylo v roce 1959 otevřeno Muzeum českého granátu. – citace použita z knihy Lovosické ulice v proměnách času, Miroslav Nesvarba.
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Životní prostředí

Monitoring ovzduší po ročním provozu

Začátkem roku 2020 byla ve městě zřízena měřicí síť pro sledování kvality ovzduší a intenzity hlukové zátěže. Na základě výběrového řízení bylo
vybranou společností ATD spol. s r.o. instalováno celkem 12 měřicích stanic rozmístěných po městě na sloupy veřejného osvětlení a jedna stanice
pro vyhodnocování meteorologických podmínek.
ním období atd.
Dle průběžného hodnocení naměřených hodnot
VOC na jednotlivých stanicích je jasně patrná
stoupající tendence výskytu VOC v letních měsících a klesající tendence v měsících zimních,
což pravděpodobně souvisí s mírou dopravní
intenzity. Naopak v porovnání jednotlivých dnů
v týdnu se hodnoty od sebe nijak významně neliší.
Pro jednotky s nejvyššími naměřenými průměrnými hodnotami VOC je charakteristický souběh blízkosti železniční trati a výrazná intenzita
automobilové dopravy.
Co se týká prachových částic, ve všech třech
měřených skupinách (PM1, PM2,5, PM10) je charakteristický vzestup v zimních měsících a pokles
v letních měsících (pro jarní a podzimní měsíce
jsou charakteristické průměrné hodnoty). Jedná se
o téměř přesný opak trendu hodnot VOC. Hodnoty naměřené v zimních měsících dosahují až čtyřnásobku hodnot dosahovaných v létě, kdy se
24hodinové nejvyšší koncentrace PM10 drží hluboko pod povoleným imisním limitem. Průměrná
Při umístění sítě se vycházelo z rovnoměrného
pokrytí města a současně i pokrytí dopravních
tepen, které jsou jedním ze zdrojů znečišťování.
Dále byly v rámci projektu umístěny 4 senzory
měření CO2 do vybraných škol (v současné době
MŠ Resslova, ZŠ Všehrdova a gymnázium, MěÚ
Lovosice) pro sledování kvality ovzduší ve vnitřních prostorách v souvislosti s množstvím vydýchaného vzduchu. Senzory jsou přenosné a lze je
tak po dohodě umístit i do jiných prostor.
Měřicí stanice rozmístěné po městě sledují aktuální stav ovzduší měřením prašnosti ve skupinách
PM1, PM2,5, PM10 a měřením koncentrace VOC
(těkavé organické látky), dále je pak sledována
hluková zátěž. PM je anglická zkratka pro částice
prachu a aerosolu tzv. „particulatematter“, číslo za
zkratkou uvádí rozměry částice v mikrometrech,
tzn. částice do velikosti 1 µm, 2,5 µm a 10 µm,
přičemž částice PM10 jsou takovou hranicí –
s většími částicemi si lidské tělo umí poradit, buď
je zachytí chloupky v nose, nebo je člověk vykašle.
Menší částice v těle zůstávají a čím menší průměr,
tím dále se dostanou. Částice PM10 deponují
zejména v horních cestách dýchacích, kde mohou
např. podráždit sliznici, takže se stane náchylnější
k onemocnění. Jemnější částice PM2,5 se dostanou
až do dolních cest dýchacích a do plic. Ještě jemnější částice označované jako ultrajemné (PM1)
pak mohou prostupovat skrze plicní sklípky až do
krevního oběhu. Částice v ovzduší mohou být jak
přírodního, tak antropogenního původu (vzniklé
lidskou činností). Částice produkované lidskou
činností pocházejí z dopravy, kamenolomů a povrchových dolů, dále jsou to emise vznikající při
polních pracích, sklizni apod., a v neposlední řadě
emise z lokálních vytápění domácností, které bývají v topné sezoně hlavním zdrojem prašnosti.
V souvislosti se znečištěním ovzduší se stanovuje obsah nežádoucích látek v ovzduší, tzn.
imise. Imise vyjadřují koncentrace škodlivin,
tedy obsah škodliviny v určitém objemu. Imisní
limit je hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší. Povolený imisní limit pro prachové částice je v České republice stanoven takto:
PM10 - 50 µg.m-3/24 hod., PM2,5 - 25 μm.m-3/rok.
Těkavé organické látky (VOC) jsou organické
sloučeniny, které jsou schopny za přítomnosti
slunečního záření reagovat s oxidy dusíku za vzniku látek potenciálně poškozující lidské zdraví
(mohou způsobovat respirační potíže, alergie
apod.) nebo ozonovou vrstvu. Stejně jako částice
PM, i těkavé organické látky mají svůj původ
jak přírodní, tak antropogenní - zde je opět
významným zdrojem kromě průmyslu doprava.
Imisní limit pro VOC není stanoven, regulovány
jsou však emise z jednotlivých zdrojů.

září 2021

Měřicí jednotky instalované na území města
Lovosice udávají okamžité koncentrace výše zmíněných polutantů po 30 minutách, lze tak sledovat
aktuální stav ovzduší v průběhu času.
Všechny měřicí jednotky lze osadit pro lepší
přehled stavu ovzduší až čtyřmi dalšími senzory,
které mohou sledovat další znečišťující látky (oxid
uhelnatý CO, sirovodík H2S, oxid dusnatý NO, oxid
dusičitý NO2, ozón O3 nebo oxid siřičitý SO2).
Vzhledem ke skutečnosti, že měření je realizováno již více než rok, nechalo město zpracovat
„Zprávu z provozu“. Za celou dobu existence sítě
bylo uloženo více než 5 miliónů záznamů měření.
Tato data musela být nejdříve očištěna od chybných měření (byly vymazány hodnoty, které významně překračovaly prahovou hodnotu) a následně byla zpracována tak, aby bylo možné ilustrovat průběhy a statistiky měření do přehledných grafů. Jsou porovnávány měsíční průměrné hodnoty mezi jednotlivými stanicemi, v
grafech zobrazeny časové průběhy měřených
veličin v měřeném časovém období, porovnáván vývoj měřených veličin v závislosti na roč-

hodnota stanovená pro PM2,5 nebyla překročena. Z naměřených dat je nesporný vliv topné
sezony na množství prachových částic.
Na rozdíl od naměřených hodnot znečišťujících
látek jsou naměřené průměrné hodnoty hluku
rozloženy rovnoměrněji a rozdíly nejsou tak patrné. Zajímavou skutečností je také malý rozdíl mezi
denními a nočními hodinami. Z hlediska jednotlivých měsíců, resp. dnů v týdnu není u průměrných
hodnot žádný zásadní rozdíl. Jednotky s nejvyššími
naměřenými průměrnými hodnotami hluku jsou
opět ty, které jsou umístěny v blízkosti silnic a
železnice.
Závěrem lze říci, že sledované období není zcela
charakteristické vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru (omezení pohybu,
uzavření škol, práce v režimu home-office atd.).
Z důvodu uzavření škol také nebyla zpracována
data ze senzorů měření CO2. V příštím vyhodnocení bude jistě zajímavé i srovnání současných dat
s obdobím, které nebude ovlivněno epidemií.
Ing. Vojtěch Hamerník,
vedoucí odboru životního prostředí

Příští číslo Lovosického dneška vyjde 8. října
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Informace

Čestný občan Lovosic Vladimír Cmíral

(12. 12. 1919 Nové Kopisty - 14. 3. 2000 Lovosice. Čestné občanství uděleno in memoriam 15. 6. 2000.)
Vladimír Cmíral se narodil 12. prosince 1919 v
Nových Kopistech. Pocházel z osmi dětí a musel
se starat o mladší sourozence. Vyučil se truhlářem. V roce 1942 se oženil s Boženou Miksánkovou (1922) a narodily se jim dvě dcery, Vladimíra (1943) a Helena (1946). Za války byl nuceně nasazený v Říši ve městě Bleistadt (dnes
Oloví v Karlovarském kraji). Vrátil se až v roce
1945. Poté nastoupil vojenskou prezenční službu a v armádě zůstal jako voják z povolání. Z
armády odešel z rodinných důvodů a šel pracovat na dráhu do Lovosic. Sem se pak s rodinou v
roce 1950 přestěhoval.
Od svých dcer měli manželé Cmíralovi dvě
vnučky a jednoho vnuka. V roce 1946 vstoupil
do Komunistické strany Československa (dále
KSČ), což odpovídalo chudým poměrům, ze
kterých vzešel. Později byl povolán do lidosprávy, kde se stal vedoucím odboru v tehdejším
Okresním národním výboru (dále ONV) Lovosice a v roce 1953 tajemníkem. Po zrušení okresu
v Lovosicích pracoval na ONV v Litoměřicích. Od
roku 1964 ho občané Lovosic pamatují jako
předsedu tehdejšího Městského národního
výboru. V této funkci setrval plných 17 let, do
roku 1981.
Za jeho působení doznalo město velkých
změn. Začala intenzivní výstavba bytů, bylo
postaveno obchodní centrum i sportovní areál.

Za svůj podíl na této proměně města dostal v
roce 1970 vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.
Byl držitelem ještě dalších tří státních vyznamenání. Přetrvávající srdeční choroba mu nedovolila dočkat se osmdesátých narozenin. Zemřel 14.
března 1999 a je pochován na lovosickém hřbitově.
Vladimír Cmíral svůj veškerý čas věnoval převážně městu, které měl rád. Také měl rád lidi.
Mnozí občané si ho pamatovali, jak již brzy ráno
město obcházel a sledoval vše, co se kde stalo.
Ihned zjednával nápravu a důsledně kontroloval
výsledek. Při zahájení školního roku „vartoval“
na nebezpečné křižovatce u restaurace Beseda
(tehdy ještě nebyl postaven podchod), aby nedošlo k úrazu dětí jdoucích do školy. O Vánocích nikdy nezapomněl na staré a osamělé občany města. V dobách tuhé normalizace se zastal mnohých, kteří pro svůj postoj v roce 1968
byli za normalizace vyloučeni z Komunistické
strany Československa, a z tohoto důvodu byla
ohrožena jejich další existence. Své město si
procházel i v důchodu, prakticky až do své smrti. Jeho charakteristiku vystihla jeho paní slovy:
„Měl rád město, ve kterém žil, a byl na ně hrdý.
Byl rád, když se tu vybudoval sportovní areál a
město se rozrůstalo. Dělal vše, co mohl, aby tu
lidem bylo dobře a byli spokojení.“
Podle vzpomínek obou dcer zpracoval Miroslav Hvorka

Klub českých turistů vyrazil na kolech kolem Chebu
Již tradičně pořádá v prvním srpnovém týdnu Klub českých turistů Lovosice cyklistickou expedici. Tentokrát 23 účastníků poznávalo krásy
Karlovarského kraje známého nejen lázeňstvím, ale i bohatými přírodními a historickými památkami. Azyl nám poskytl penzion Seeberg
v těsném sousedství stejnojmenného hradu.

Při příjezdu v sobotu nás příjemné
letní počasí vylákalo na první etapu
přes Vojtanov do Skalné. Po zastávce
na hradě Vildštejn jsme pokračovali
přes Kateřinu do geologického parku
SOOS, ve kterém jsme si prošli naučnou stezku. Krátké zastavení ve Františkových Lázních a dojeli jsme zpět
do penzionu v Ostrohu právě k večeři.
Neděle začala deštěm, kola jsme
raději nechali v penzionu a s deštníky
vyrazili za pamětihodnostmi Chebu a
Františkových Lázní. Historické jádro
Chebu s řadou zajímavostí a galerií
opravdu stojí za prohlídku.
Zamračené pondělní ráno nevypadalo optimisticky, ale předpověď
slibovala přeháňky jen občasné, a tak
opět na kola. Namířili jsme tentokrát
na hřeben Smrčin k hraniční kapli
„Am Ackerl“. Prohlédli jsme si trochu
zanedbanou bylinkovou zahradu s

dřevěnými sochami mnichů a pak
nás čekal dlouhý sjezd k Ohři pod
hrad Hohenberg. Na břehu Ohře
jsme se napili z pramene Carolinenquelle, jehož voda má vysoký
obsah minerálů a prý léčivé účinky.
Podle řeky Roslau jsme pokračovali
do hornického Arzbergu. Zklamání
z nemožnosti se ve městě naobědvat
podtrhl prudký liják, před kterým
jsme se naštěstí ukryli v informačním
místě bývalého dolu Kleiner Johannes. Přes Pomezí s příjemnou restaurací jsme se trochu zabláceni vrátili
do Ostrohu.
V úterý nás čekala pohodová cyklostezka podél Ohře do Kynšperka.
Zklamal nás zavřený zámek v Mostově. Po obědě ve „Skleníku“ jsme
vyrazili zpět přes Františkovy Lázně.
Svatý Petr vytrestal část výpravy za
pohodu při kafíčku v lázních pořádnou bouřkou, naštěstí až v posled-

ních metrech naší cesty před Ostrohem.
Ve středu jsme zamířili opět do
Bavorska, do Selbu. Polní cesta z Libé
na hranice byla samá kaluž, ale na
bavorské straně nás čekaly příjemné
cyklostezky. Zastavili jsme se u geotopu v Häusellohe, kde se těžila a
zpracovávala žula. Selb je ve světě
známý svou výrobou porcelánu.
Pokochali jsme se nádhernou porcelánovou kašnou a vydali se po cyklotrase „Most Bavorsko - Čechy“ do
Aše. V Aši jsme horko těžko našli
restauraci na oběd. Pak nás čekalo
stoupání na Nebesa a dlouhý sjezd
do Hazlova.
Čtvrtek byl opět deštivý, tak si každý našel svůj program. Větší část
výpravy navštívila zámek Kynžvart,
poobědvala na Kladské a v Bečově
navštívila expozici s relikviářem sv.
Maura. Cestou zpět jsme využili vý-

borné viditelnosti po přechodu fronty na rozhledně v Krásně.
V pátek jsme zamířili, opět na kole,
přes Cheb do Hrozňatova k poutnímu místu Maria Loreto. V Chebu
jsme se pokochali krásným prostředím údolí Ohře. Na cyklostezce na
zrušené Slapanské trati nás nepříjemně překvapil blátivý úsek, ale naopak
potěšil Vechtr č. 14. Po prohlídce
interieru Lorety jsme naštěstí mohli
strávit liják při dobrém jídle. Pokračovali jsme víceméně polňačkami podél
přehrady Jesenice k památníku První
pěší divize americké armády. Opět
přes Františkovy Lázně jsme večer
dorazili do Ostrohu.
V sobotu už jen zabalit a návrat
domů. Týden byl ve znamení deště i
slunce, také zemětřesení, pohybu v
krásném prostředí, zajímavých památek a hlavně setkání s příjemnými
přáteli.
Ing. Miloš Vodička

Piráti v zemi - nezemi

Celotýdenní srpnový tábor dětí ZŠ Všehrdova byl
skvělým pomocníkem nejen proti nudě, ale také
inspirací, jak ještě obohatit dětem blížící se konec
prázdnin. Paní vychovatelky a učitelky připravily
dětem venkovní aktivity na pirátské téma. Obarvovala se trička, vyráběly se pirátské meče a truhly.
Vydali jsme se na pirátskou orientační stezku
a podnikli dobrodružnou cestu za pokladem. Nezapomnělo se také na turistické výšlapy do okolí
Lovosic. Naši piráti si vedli statečně, byla to prima
parta. Děti si zasloužily diplomy, odměny a občerstvení. Dík patří také rodičům za jejich bezchybnou
spolupráci.
Lenka Procházková
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Osobnost

Roderick Slavík by oslavil osmdesáté narozeniny
Dne 7. září by se dožil 80 let význačný občan Lovosic, fotograf-výtvarník, reportér, ekolog a velký ctitel Českého středohoří pan Roderick Slavík.

Pěšky prošel touto romantickou krajinou několik tisíc kilometrů, většinou i se svým psím kamarádem. České středohoří fotografoval přes třicet
let, propagoval je v novinách, časopisech, brožurkách, kalendářích a nyní i na internetu.
Býval také ekologem projektu Cykloturistické
magistrály Most - Doksy. Uskutečnil řadu samostatných výstav s tématem krajiny Českého středohoří. Jeho velké fotografické obrazy Českého
středohoří zdobí trvale interiéry kanceláří, městských a obecních úřadů, ordinací i soukromých
bytů.
Jeho dílem jsou tónované fotografie v kalendářích 1995 a 2000. Poslední reprezentační kalendář vydal Městský úřad Lovosice na rok 2010 s
barevnými panoramatickými fotografiemi Českého středohoří a s básněmi Vlasty Tinkové.
myšlenky zřídit v Lovosicích galerii Porta BohemiSpolečně s paní Janou Haasovou byl u zrodu ca s obrazy, fotografiemi, časopisy a dalšími

předměty týkajícími se Českého středohoří.
Galerie byla otevřena v ulici Osvoboditelů dne
28. září 2007 a fungovala pod hlavičkou Českého
svazu ochránců přírody až do února roku 2010.
Dokud byl zdráv, byl v galerii přítomen Roderick
Slavík osobně.
Roderick Slavík byl rovněž šéfredaktorem prvního lovosického porevolučního měsíčníku Lovosické listy a jeho pokračovatele Lovosické noviny.
Přispíval také do třetího měsíčníku Lovosický
dnešek, a to hlavně články o Chráněné krajinné
oblasti České středohoří a o památkových objektech. Byl také dopisovatelem Litoměřického deníku, jeho příspěvky, texty i fotografie byly převážně z oblasti ekologie. Jeho posledním snem
bylo změnit Osmičku v nádherný reprezentační
lesopark, který by byl pýchou Lovosic. Uskutečnění této vize se už nedožil.

Životopis Rodericka Slavíka

Roderick Slavík se narodil 7. září 1941 ve Vysokém Mýtě. V mládí se s rodiči často stěhoval, proto bez váhání opustil i Prahu a odešel v r.
1972 z bytových důvodů do Lovosic. Zde začal pracovat jako směnový pracovník na provoze kyseliny dusičné v Severočeských chemických závodech.
K fotografii ho přivedl otec, vášnivý fotoamatér. Už jako třináctiletý začal fotografovat krajinu - Beskydy, jižní Čechy. Spolu s nadšením pro fotografii ho
od mládí provázela láska k přírodě. Po dvou letech práce na směny přešel do propagace SCHZ jako profesionální fotograf. K 1. lednu 1980 odešel na
„volnou nohu“. Vlastním impulzem k tomuto kroku byla potřeba kvalitní přípravy putovní výstavy pro tehdejší NDR s názvem Umělecké fotografie ze
severních Čech, která prošla skoro všemi většími východoněmeckými městy včetně Berlína, Drážďan, Lipska a dalšími. Jeho fotografie byly publikovány
v Průboji, Proudu a dalších novinách a časopisech a pracoval také pro Svazarm. V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra v Lovosicích a v období 1990 - 1994 členem městského zastupitelstva v Lovosicích. Několik let byl také předsedou komise životního prostředí MěÚ v Lovosicích.
Znovu byl do Zastupitelstva města Lovosice zvolen jako nezávislý na kandidátce ČSSD na období 2006 - 2010. Byl předním členem mnoha ekologických
seskupení - předsedou ZO Českého svazu ochránců přírody v Lovosicích, patronem ekologického sdružení Přátelé přírody v Ústí nad Labem, členem
ekologického sdružení Děti země (zde zasedal v porotě pro udělení titulu „Ropák roku“ a „Zelená perla“) a členem GREENPEACE (od této organizace
měl i mezinárodní pas země „Waveland“). V posledních letech jeho života byly uskutečněny výstavy s tématem „České středohoří“ v Praze
(Vysokoškolský klub 5. května), v Lovosicích, Úštěku, Mostě, Litoměřicích, Ústí nad Labem - kostel sv. Vojtěcha a jinde. Nakladatelství Magnum vydalo
po roce 1990 obnovenou publikaci jeho fotografií „České středohoří“ a naposledy připravoval fotograf pro tisk „Velkou knihu Českého středohoří“. Jejího vydání se už bohužel nedočkal.

Takto Roderick Slavík popisoval a vnímal své milované České středohoří: Krajina srdce
Její odraz se vždycky objeví náhle a nečekaně,
ať přijíždíme z jihu, od Prahy, nebo z jihozápadu
od Loun či severozápadu od Krušných hor. Člověku vždycky zatrne obdivem a dojetím - krajina
tak dramatická i snivá současně, nikdy se toho
pohledu nelze nasytit. Stále se musíme vracet do
tohoto kraje, který je věčnou, bohatou inspirací
umělců. Středohoří - to jsou houfy osamocených
kopců, samé individuality. Jen v centrální části se
nahromadily tolik, že vytvořily kompaktní masiv.
Ten je ale proražen a rozdělen řekou, Labem, v
České bráně, jejíž latinský název – Porta Bohemica - nám vůbec nezní cize. Tento pás bábovek,
kuželů a kopek nemá žádné omračující rozměry je široký asi dvacet kilometrů, dlouhý sedmdesát
pět a výšky jednotlivých kopců se pohybují v

průměru okolo pěti set metrů. Přesto je nám
milejší než Himálaje...
Krása středohorské krajiny nespočívá v nějaké
monumentalitě, ale v líbezné hravosti a originalitě v českých zemích naprosto nevídané. Téměř
každý z kopců má kolem sebe dostatek prostoru,
aby mohl ukázat štíhlé úbočí, tam oblý vrchol,
někde lesní porost či ovocný sad na úbočí, stepní
stráně nebo černé skály pod temenem.
Téměř každý, jako tajuplný Bořeň, královna
středohoří Milešovka, mohutný masiv Hradišťan,
nebo památný Radobýl - každá ze zdejších hor
má svou magmatickou minulost. České středohoří je složeno ze samých sopečných kopců, jimž
na jihu dávají prostor k vyniknutí roviny podél
Labe a Ohře.

České středohoří je také zemí slovanských mýtů
a legend, je bájnou zemí Ljutomericů, Lemúzů a
Lučanů, rodištěm Přemysla Oráče. Jeho mýtický
potomek Neklan, prý „bázlivější, nežli zajíc“, přece jen zvítězil nad luckým knížetem Vladislavem,
když do boje na Turském poli vyslal statečného
vojevůdce Tyra. Když pak Přemyslovci sjednotili
kmeny na území Čech, tak právě v naší krajině
stavěli svá stará přemyslovská hradiště. Také po
celý středověk vyrůstaly na mnoha kopcích jako
na piedestalech rytířské hrady a královské pevnosti. Jejich zříceniny a pověsti o nich se tak připojily k dlouhému příběhu hor a lidí, pobývajících
v této podivuhodné zemi od dávných věků.
Můžeme proto směle mluvit o Českém středohoří jako o krajině mýtů.
3x Eva Hozmanová

Vážení přátelé,
začínáme další ročník virtuální University 3. věku. Téma pro
tento semestr je Barokní architektura v Čechách. Přednášky
odborným pohledem sledují architekturu, která byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během
svých cest po naší vlasti.
První schůzka zájemců o studium se uskuteční 7. října 2021
od 9.30 hodin na sále staré radnice. O případných změnách
v souvislosti s vývojem epidemiologické situace budete včas
informováni.
Zájemci se mohou přihlásit u pí. Eriky Trefné na telefonním
čísle 725 422 760 nebo prostřednictvím
e-mailu trefna49@seznam .

září 2021
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Letní akce: Hravé úterky, mejdan na koupališti, Peace Run

V měsíci srpnu zažily Lovosice opět mnoho skvělých akcí. Kromě Sváťova dividla zaznamenaly mimořádný ohlas Hravé úterky, kdy se děti nejen doslova vyřádily, ale dozvěděly se mnoho zajímavého z různých tematických oblastí. Tradičně se v našem městě i promítalo. Kinematograf bratří Čadíků
prostě patří k letní náladě a diváci si pod oblohou filmy užívají. Lovosice hostily i tři velké sportovní podniky. Memoriál Františka Arnošta, mítink
atletických veteránů a mírový běh, který má celosvětové zastoupení i v naší vlasti. Sportovci nesoucí pochodeň míru se zastavili na lovosickém náměstí, kde si ji symbolicky převzal lovosický sportovec Jiří Motl, jenž jim popřál šťastnou a bezproblémovou cestu do další etapy. Malí lovosičtí sportovci byli seznámeni se smyslem celého projektu, tedy míru, lásky, přátelství a soudržnosti, a mohli se vyfotit s běžci i si podržet pochodeň. Její cesta
už se zastavila nejen na nejvyšší hoře Čech, ale i na Mount Everestu, a byla dokonce i ve vesmíru. Pro účastníky bylo dále připraveno občerstvení a
krátký hudební blok s tematickými písněmi vážícími se k pohybu. Mejdan na koupališti tentokrát odkazující na hledání pirátského pokladu byl rovněž
úspěšný. Skvělou atrakcí byla jízda na trenažeru surfu, kde si mohly děti vyzkoušet svou obratnost a rovnováhu. Prostě léto, jak má být. (rys, foto rys)
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26. Hašmar ozdobili Pavel Dobeš s Vlastou Redlem

Další z ročníků tradičního country festivalu Hašmar v Lovosicích je za námi. Počasí nám, stejně jako tomu bylo v posledních letech, opět přálo, a tak si mohli
všichni hudbymilovní posluchači vychutnat nejen pěknou muziku, ale též výborný gulášek z divočáka a další letní pochutiny a nápoje připravené týmem
LOVO Café při Centru kultury Lovoš. Ve čtvrtek jako obyčejně proběhlo zahájení festivalu tzv. Hašmarovskou hospodou, kde se pravidelně prezentují místní
kapely. Každá z nich (MudrIng, Petra Band, Sebranci, Karavana i Žab Band) si za léta existence vytvořila své publikum. Pátek zahájila pravověrná country
skupina U Style s perfektními skladbami a zpěvem. Po vpravdě ladygrassovém soundu OPS se představila stálice naší folkové scény Pavel Dobeš, který svým
originálním humorem a texty nezklamal. Nechyběly ani hitovky Pražce, Zpátky do trenek či Jarmila, kterou si publikum vytleskalo jako přídavek. Skvělým
hudebním chodem byla legendární military kapela Taxmeni. Zahrála i
nesmrtelné Buráky, Nebeské jezdce či nádhernou poctu generálu
Fajtlovi ,,Sestřelen" a původní gospel Neberte nám naši víru, který do
již tmou zahaleného amfiteátru přinesl zvláštní sentiment… Večer
zakončila kapela Průdušky, které ani s léty neztratily dech.
Sobotu otevřela lovosická formace D. Ex Tempore, jež nabídla svěží
covery napříč žánry, abychom se s další skupinou s názvem Cobblestone přenesli opět do bluegrassových vod, kde rychlá sóla střídají
jedno druhé. Našláplé vlastní songy a skvělé zpěvy přineslo folkrockové Vomiště a moderní country s rock´n´roll přesahem nabídli ostřílení
Tom Tones s frontmanem Tomášem Tichým, který, jak již je zvykem,
celý festival moderoval. Po countryovém Pontiacu si mohli návštěvníci
užít hvězdu večera Vlastu Redla. Ten se v úvodu omluvil, že úplně
country nehraje, ale drží se hesla: country je všechno, co není ve městě. Po folkovém Vracaja sa dom se již přidala celá kapela a na známých písních si pochutnali nejen folkaři. Rockové Ej, bože můj vystřídala něžná Jak vlastně vypadáš a Ještě mi chvilku zpívej, Příteli a Město měst, kterou Vlasta věnoval komu jinému než Lovosicím. Dočkali
jsme se i sólových exhibic jednotlivých hráčů, kteří vytvořili neopakovatelný náboj hudby v dynamických přechodech i snivých pasážích.
Závěrečné písně jako Carpe Diem, Rehradice a Husličky si publikum s
chutí zazpívalo. Festival ukončila kapela Naplech, která přinesla na
závěr opět klasické žánrové hity.
(rys, foto Ján Šándor)
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17. ročník turnaje „O pohár Františka Arnošta“ vyhrály Drážďany
Ve dnech 12. - 14. srpna probíhal v hale Chemik tradiční mezinárodní turnaj pro mužské házenkářské týmy „O pohár Františka Arnošta“.

Již sedmnáctý ročník tohoto mezinárodního
klání ovládl tým z druhé německé Bundesligy HC
Elbflorenz Dresden, který do letošní sezony vstupuje s ambicí postoupit do nejvyšší německé
soutěže. Druhé místo získal konkurent Lovců v
domácí STRABAG Rail extralize HC Dukla Praha.
Třetí příčku obsadili domácí házenkáři, kteří pražskému celku podlehli v pátečním duelu o jedinou
branku. Čtvrtou pozici pro letošní ročník bere
rakouský HC Linz AG.
Právě do rakouského Linze pak lovosičtí házenkáři odjeli na další přípravný turnaj, ve kterém se
již vykrystalizovala užší nominace týmu na novou
ligovou sezonu.
„Jsem rád, že tradiční turnaj, který v Lovosicích
již dlouho pořádáme, byl znovu velmi dobře
obsazený. Podařilo se nám i přes problémy, které
nadále panují okolo covidové situace, zabezpečit

Výsledky 17. ročníku turnaje:
čtvrtek 12. srpna
HK FCC Město Lovosice – HC Elb. Dresden 24:40
HC Dukla Praha – HC Linz AG 24:24
pátek 13. srpna
HK FCC Město Lovosice – HC Dukla Praha 23:24
HC Elbflorenz Dresden – HC Linz AG 30:18
sobota 14. srpna
HK FCC Město Lovosice – HC Linz AG 25:23
HC Elbflorenz Dresden – HC Dukla Praha 29:25
Konečné pořadí turnaje:
1. HC Elbflorenz Dresden 6b
2. HC Dukla Praha 3b
3. HK FCC Město Lovosice 2b
4. HC Linz AG 1b

konkurenci v podobě týmů ze tří zemí a poskytnout všem týmům velmi dobré zázemí a podmínky pro jejich pobyt v Lovosicích. Ze sportovní
stránky byl turnaj velkým přínosem, protože
nemáme moc šancí se potkávat s takto kvalitními
zahraničními týmy. S rakouským Linzem spolupracujeme dlouhodobě a těšíme se na velmi
dobře obsazený turnaj, který nás čeká hned následující týden,“ řekl k turnaji ředitel klubu Vojtěch Srba.
Soutěžní ročník zahájí Lovosice jako již tradičně
„Otvírákem sezony“ na zimním stadionu, ve kterém v sobotu 4. září od 19 hodin hostí celek
Frýdku - Místku. Zápas je součástí největšího
turnaje pro děti a mládež v ČR. Pod názvem
„Házenkářský festival“ se první zářijový víkend
odehraje již jeho osmý ročník s účastí 72 týmů.
Lucie Kantůrková, HK FCC Město Lovosice

Mladí házenkáři byli na soustředění v Liberci

Druhý týden v srpnu zorganizoval oddíl HK FCC Město Lovosice soustředění ve sportovním areálu Aréna v Liberci. Bohužel ve více než 100člené výpravě
mládežnických družstev oddílu bylo v kategorii nejmenších pouze deset házenkářů. Po příjezdu se kluci ještě před obědem seznámili se sportovišti rozsáhlého areálu a také při té příležitosti objevili tajemství geocachingu. Po obědě již začala opravdová práce, první trénink. Rytmus tří 90minutových tréninků
probíhal střídavě v hale, na venkovním hřišti s umělou trávou a jednou si kluci také vyzkoušeli mechový trávník na přípravném fotbalovém hřišti. Tréninkový
rytmus byl zpestřen úterním kláním na bowlingové dráze, středečním výletem na dominantu Liberce - Ještěd a závěrečnou vycházkou před odjezdem spojenou s hledáním kešek. Tréninky se soustředily na fyzickou přípravu a zejména na základní dovednosti házenkáře, přihrávku a střelbu. V hodu míčem byl
nejlepší Honza Paur před Matějem Focke a Matyášem Mrkvičkou. Ve skoku do dálky z místa byl nejlepší Jáchym Kasík před Mrkvičkou a Fockem, nejlepšího
výsledku ve skákání na švihadle dosáhl Štěpán Skalický před Jakubem Hodrem a Kasíkem. Trenér byl spokojen se zaujetím kluků na hřišti a také s jejich
ukázněným vystupováním mimo ně. Poděkování patří nejen organizátorům soustředění, ale za nejmladší házenkáře také Báře Biňovcové, která se starala o
„papírovinu“ družstva, a zejména Romaně Hoppové, která klukům vždy s citem pofoukala drobné fyzické i psychické bolístky.
Miloš Vodička
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Mezinárodní mítink MAELO 2021
Po účasti a zisku titulu mistra republiky v hodu diskem a stříbrné
medaile ve vrhu koulí na Mistrovství ČR veteránů v Šumperku 3. 7.
pořádal ve dnech 30. 7. - 1. 8. 2021 Jaroslav Smělý s kamarádem
Antonem Tomkem (který těsně před mítinkem skončil v nemocnici)
za partnerství města Lovosice a Centra kultury Lovoš
Mezinárodní mítink MAELO 2021.

Mítink dopadl nad očekávání skvěle. Zúčastnilo se celkem 139 atletů, z
toho 5 atletů mladších, kteří doprovázeli atlety veterány z 11 zemí Evropy (ČR, Slovenska, Německa, Polska,
Maďarska, Rakouska, Francie, Švýcarska, Kazachstánu, Holandska a
Řecka), což bylo nad očekávání
skvělé. Bylo zde mnoho mistrů svých
zemí, Evropy i světa. Na takto malý
mítink byla úroveň vpravdě světová.
Mezi 8 nejhodnotnějších výkonů
patřily výkony Simona Schwaba
(Německo) na 60 m, Ladislava Noskoviče (Slovensko) na 60 m, Francoise Bontempse (Francie) na 60 m,
Czeslawa Roszczaka (Polsko) ve vrhu
koulí, Brity Schröter (Německo) a
Bianci Schenker (Německo) obě v
chůzi na 5 000 m, Andrei SimonBalla (Maďarsko) na 80 m překážek a
Petra Herrmanna (Německo) na 80
m překážek.
Z top české špičky se zúčastnili
například mistři světa diskař Miloš
Gryc, koulař Bedřich Řechka a kladi-

září 2021

70. ročník České brány

Jako každoročně se i letos lovosičtí jachtaři účastnili etapového
závodu Česká brána.
Letos proběhl již 70. ročník. Jedná
se o nejstarší a nejdelší etapový
závod plachetnic v ČR. A jeho tradice začíná od roku 1951. Zahájení je
vždy v Roudnici nad Labem první
rozjížďkou pod roudnickým zdymadlem. Pokračuje do Lovosic a druhý
den pak po dvou rozjížďkách končí v
Ústí nad Labem před loděnicí TJ
Chemička Ústí n. L. V dobách největšího zájmu o jachetní sport bývalo
na startu i přes 100 lodí a trať závodu vedla dokonce až do saských
Drážďan.
Zpět, proti proudu, se závodníci
vraceli ve vleku pronajatého parníku
nebo motorového remorkéru, což
samo o sobě musel být velký výkon i
lidská oběť – lodě byly většinou
otevřené, byly navázány po dvojicích
na dlouhém vlečném laně a jejich
posádky musely přečkat déšť, sluneční žár i kolektivně žít bez možnosti zastavit si, kdy potřebujeme.
Komunikaci zajišťovala jen píšťala, či
houkačka remorkéru. Navíc nebyly

volné soboty, mobilní telefony, ani
internet…
V pořádání závodu se pravidelně
střídají čtyři labské kluby – Roudnice,
Litoměřice, Lovosice a Ústí. Letos
tento závod organizoval JO Slavoj
Litoměřice.
V současnosti závod probíhá s
mnohem menším počtem lodí i
závodníků, ale stále je velkým závodním i diváckým zážitkem. Jachtaři
Lovosic jsou na vodě jako doma, což
se opět ukázalo i na výsledkové
listině, kde zaujmuli převážnou část
míst. Zlato brali tentokrát Jiří Novotný st., David Tesař a Jiří Novotný ml.,
stříbro Petr Zalabák a Denisa Zalabáková a bronz Martin Janda, Petra
Procházková a Přemysl Grusser. Sedmé místo obsadil Petr Bazler a Tomáš Drašnar, osmé Ivo Joachimsthaler a Stanislav Šuma, deváté Jaroslav
Pouva a Daniela Pouvová a desáté
Dušan Novák a Petr Dastych. Přejeme všem závodníkům i do dalších
klání Good Wind. Jacht klub Lovosice

vářka Alexandra Adlerová, dále několik mistrů Evropy a mnoho medailistů jak mistrovství světa i Evropy,
tak i z evropských nebo světových
veteránských her. Z lovosických
atletů se zúčastnil pouze Jaroslav
Smělý starší, který vyhrál v hodu
diskem, ve vrhu koulí a ve vrhačském pětiboji. Velkou oporou mu
byli nejen při fandění, ale i při celkové organizaci manželka a syn.
V předprogramu byly uspořádány
soutěže ve vrzích a hodech pro nevidomé, kde soutěžící zajistil legendární Vladimír Krajíček. Soutěže se
velmi vydařily, všichni zúčastnění byli
spokojeni a již se všichni velmi těší
na příští rok, kdy se opět uskuteční
soukromé mistrovství světa nazvané
Masters Europa Lovosice 2022. Jediná menší kaňka mítinku byl nedělní
dopolední déšť, ale atleti se jím
nenechali znechutit a soutěžili naplno. Atmosféra byla úžasná, rodinně
přátelská. Velké poděkování pak také patří sponzorům. (MAELO, foto rys)
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100 let od založení hedvábky v Lovosicích, 3. část
Třetí a zároveň závěrečná část miniseriálu Lovosického dneška začíná v devadesátých letech.

1993 Vzniká akciová společnost Lovochemie
Lovochemie, akciová společnost, Lovosice byla
založena k datu 1. 11. 1993, dle usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 10. 1993.
Do doby schválení účetní uzávěrky za období
leden až říjen 1993 a do doby ukončení převodu
majetku duševního vlastnictví existovaly souběžně
i Severočeské chemické závody Lovosice, s.p. Fond
národního majetku (FNM) ČR v souladu se zakladatelskou listinou a v souladu s privatizačním
projektem číslo 21 928, schváleným ministrem pro
správu národního majetku a jeho privatizaci ČR,
založil akciovou společnost, jmenoval členy představenstva a dozorčí rady. Podnik byl zařazen do
2. vlny kuponové privatizace. MPaO ČR projekt
doporučilo ke schválení Ministerstvu pro správu
národního majetku a jeho privatizaci ČR v srpnu
1992. Zde byl privatizační projekt schválen 16. 4.
1993 a téhož dne byl předán na Fond národního
majetku ČR. 1. listopad 1990 byl určen jako termín
vzniku nové akciové společnosti. Nový podnik
získal i nové logo.
Od roku 1990 byla výroba kordového vlákna
hlavním hygienikem stanovena na 50 % kapacity,
tj. 5 000 tun. V roce 1993 byla na výrobně kordů
dlouhodobá zarážka (generální oprava centrálního
odsávacího komína, generální oprava střechy nad
částí objektu přádelny kordů – odstavovnou a
třídírnou), výroba kordů najela až 29.09.1993; byly
nové požadavky na výrobek o titru 1840. Ředitelem divize celulózy byl Ing. Jaroslav Skácel.
1996 Dokončení privatizace akciové společnosti,
majoritním vlastníkem Proferta, s.r.o.
1997 Člen skupiny AGROFERT a UNIPETROL
V září roku 1998 byl založen podnik Glanzstoff –
Bohemia s. r. o.

Causa kordy
Provoz ve výrobně kordových vláken měl být
zastaven k 1. 5. 1998. Důvodem byly předpokládané investice do tohoto provozu tak, aby vyhovoval
přísným ekologickým normám. Propočty totiž
ukázaly, že by se ročně v délce 6 let jednalo o
zhruba 66 milionů korun. Ještě v roce 1997 unikalo do ovzduší 330 tun sirouhlíku. Začátkem dubna
1998 však došlo ke změně: Lovochemie hodlala
pokračovat s výrobou viskózového kordového
vlákna do druhé poloviny roku. Důvodem bylo
získání dodatečné zakázky od klíčového zákazníka,
Kordárny Velká nad Veličkou. Zpřísněné emisní
limity měly platit až od 1. 1. 1999.
V červnu začala jednat o koupi výrobny viskózo-

vých kordových vláken s a. s. Lovochemie rakouská firma Glanzstoff. Vedení Lovochemie o tom
informovalo okresní úřad a okresní hygienickou
stanici. Město Litoměřice mělo strach z negativních dopadů, což projevilo přímo dopisem zaslaným rakouské firmě. Ale představitelé lovosického
MěÚ byli pro zachování výroby, protože na Lovosicku stále stoupala nezaměstnanost.

Firma Glanzstoff se skutečně rozhodla výrobnu
kordů koupit a ekologizaci výrobny provést za
provozu. Smlouva byla podepsána 31. srpna s
účinností od 1. září 1998. Do 15. prosince slíbili
představitelé nově založené a.s. Glanzstoff - Bohemia s.r.o., která převzala od Lovochemie výrobnu kordů, předložit příslušným úřadům zpracovaný projekt a realizovat jeho první etapu do konce
roku 1999. Harmonogram se stal součástí rozhodnutí hygieniků a České inspekce životního prostředí. Jeho neplnění by mohlo být důvodem nejen
k pokutě, ale podle zákona i k zastavení výroby.
Firma převzala se zařízením také všechny zaměstnance, kteří o to měli zájem. Nové pracovní

smlouvy byly podepsány 1. září. Od té doby podnik působil pod názvem Glanzstoff – Bohemia
s.r.o. jako dceřiná společnost v plném vlastnictví
skupiny Glanzstoff Group.
2000 Byla uvedena do provozu jednotka na čištění odpadních plynů jako nejmodernější zařízení
špičkové kvality. Zpětně získaná kyselina sírová se
jako surovina používá ve výrobním procesu.
2002 Bylo uvedeno do provozu kalcinační zařízení (na výrobu síranu sodného). V srpnu došlo ke
katastrofálním povodním – výroba byla obnovena
po pouhých 6 týdnech, i když byl závod zatopen
do výšky 2 metrů.
2010 Instalace jednotky na zpětné získávání zinku na základě iontoměničů. Zpětně získaný zinek
se používá jako surovina.
2012 Byla instalována druhá jednotka na čištění
odpadního plynu pro další snižování emisí.
2013 V průmyslové zóně Lovosice byla postavena protipovodňová hráz proti stoleté vodě.
Od roku 2017 patří firma do koncernu Indorama
se sídlem v Thajsku.
(hz, foto Mr. Arun Taneja)

Zážitkové odpoledne zpestřilo výuku dětem na 1. ZŠ v Lovosicích
Odpoledne plné zážitků, které připravily paní učitelky na konci roku
pro své žáky druhých, třetích a čtvrtých tříd, mělo dvě části: Zábavné
pokusy pro 1. stupeň zaměřené na
vlastnosti látek a Vědeckou show.
V první části žáci hravým, zábavným
a poučným způsobem zkoumali hustotu vody a díky zvyšujícímu se poměru cukru vytvořili barevný semafor. Zvládli i základní princip čističky
odpadních vod. Přizvaný odborník
dětem na pokusech vysvětlil fyzikální
a chemické zákonitosti přírody. Žáci
si experimenty vyzkoušeli, a tak pochopili jejich princip. Všechny děti
byly zapojeny do pokusů a nikdo se
nenudil. Po celou dobu na nich byla
vidět zvídavost i zájem.
Ve vědecké show si žáci vyzkoušeli momentální nábojový potenciál a „nabíjí“ a může dojít k výboji třeba
pokusy s Van den Graaffovým gene- spolu s lektorkou rozsvítit například při kontaktu s jinou osobou. Vyzkourátorem. Měli možnost zjistit si svůj zářivku. Sami hledali příklady, kdy se šeli si, jak díky elektrostatice levitují
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lehké alobalové pruhy, kouzlili
s latexem, plazmovou koulí nebo
pomerančovou esencí aj. Velice poutavá byla příprava rakety z PET lahve,
kterou žáci i „odpálili“. Sladkou tečkou nakonec byla výroba vlastní
zmrzliny vychlazené tekutým dusíkem a její následné ochutnání.
Cílem těchto vzdělávacích akcí je
probudit u dětí zájem o vědecké
obory a přiblížit jim, jak běžné procesy kolem nás fungují. Akce probíhala v prostorách školy, byla velmi
zdařilá, aktivní a motivující. Zaujala
nejen žáky, ale i pedagogy. Projekt se
uskutečnil s podporou MŠMT a hlavně za účasti pedagogů ze vzdělávací
instituce Marstafit, která má jako své
heslo jednu z myšlenek Confucia: „Co
slyším, to zapomenu. Co vidím, si
pamatuji. Co si vyzkouším, tomu
rozumím.“
Mgr. Markéta Stará

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Sport

Odstartujte novou sezonu s ASK Lovosice

Sportovní kluby ASK se snaží v době digitálních lákadel navrátit děti k tělesné aktivitě a tím i ke kvalitnějšímu a radostnějšímu životu. Není nic lepšího než
navyknout své děti k pravidelnému pohybu, režimu, zdravé soutěživosti, zároveň zlepšit sebevědomí a cílevědomost. Naše kluby nejsou jen kroužkem, naše
kluby mají koncepci, spolupracují se sportovními svazy a ve většině případů pracují se svými členy od dětství až po dospělost. Nevíte, jak se do takového
klubu přihlásit? Je to jednoduché! První možností je navštívit webové stránky daného klubu, druhou je kontaktní formulář na webu www.asklovosice.com .

září 2021
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Kultura

V LOVO Galerii jsou vystaveny
velkoformátové dřevořezy

Dne 11. srpna se uskutečnila další
vernisáž v LOVO Galerii. Tentokrát
se mohou návštěvníci potěšit originálními dřevořezy ak. malíře, grafika, ilustrátora pana Jiřího Altmanna.
Studoval na AVU v Praze (žák V.
Silovského a V. Tittelbacha). 1968 1971 pracoval v nakladatelství
Girardet v Essenu, kde se zdokonalil
v práci s písmem a jeho vzájemným
prolínáním s ilustrací. Ve své generaci patří mezi přední představitele
expresívního dřevořezu, zhodnocujícího elementární robustnost a
archaizující poetičnost původních
tisků.
Autor byl sám přítomen a velmi se
mu v Lovosicích líbilo. Spolu se
svou ženou Janou Altmannovou,
která je známá herečka a dabérka,
obývají u Černošic dům, který Jiří
postavil. Tam se blízko přírody a
obklopen kočičími i lidskými přáteli

věnuje tvorbě. Vedle drobných
formátů vytváří velkorysé monumentální kompozice symbolicko –
alegorického pojetí, zabývající se
tématy jako vztah člověka a přírody
(Melancholická vzpomínka, 1967;
Jabloňový květ, 1976). Na výstavě v
LOVO Galerii jsou k vidění jeho
skvělé portréty osobností (Antonín
Dvořák 1965; Bedřich Smetana
1965), vděčnými tématy jsou autoportréty nepostrádající humor a
životní nadhled (S nohama ve škopku 2016) či velkoformátové figurální
kompozice (Tanec, 1965; Poslední
večeře, 1965). Po vzoru středověkých blokových knih vytváří grafické
listy, v nichž se obraz organicky
prolíná s textem. Vedle volné grafiky se věnuje též kresbě a ilustraci.
Výstava je prodejní a můžete ji
zhlédnout do 4. října.
(rys, foto Karel Veselý)

MO STP Lovosice na rok 2021 vás zve:
5. 9. - 12. 9. Zvíkovské Podhradí - 6 700,-

Pobyt v hotelu, plná penze, volný vstup do bazénu, filmové večery,
taneční večer, zájezd, doprava.

18. 9. Jablonné v Podještědí a Ploskovice - 400,Divadlo Most - 250,-

září 2021
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Rozhovor

Přítel Jiří Červenka oslavil 85. narozeniny

Český svaz včelařů z. s., ZO Lovosice má na 40 členů, starajících se o více jak 700 včelstev na 77 stanovištích. Nestorem spolku je přítel
Jiří Červenka, který se v srpnu dožil 85 let. Při tomto výročí s Jiřím Červenkou rozmlouval Josef Schorm.

Kdy a jak jsi začínal včelařit?
V 15 letech jsem cestou ze školy u
cukrovaru v Lovosicích viděl na keři
roj. Vrátil jsem se do města.
V železářství jsem od pana Laušmana
dostal tvrdou papírovou krabici. Roj
jsem sebral a odnesl domů. Tatínek
mi dal starý noční stolek. To byl můj
první úl. Tak to začalo. Později jsem
zakoupil od pana Vacka 5 úlů universálů. Měl jsem je do svých 60 let. Pak
jsem si sám vyrobil palubkové úly pro
rámkovou míru 39x30 centimetrů. Jak
síly ubývaly, přešel jsem na míru
39x15cm a tak včelařím dodnes. Když
jsem začínal včelařit, byl povinný
odvod 2 kilogramů medu a příděl 7
kilogramů cukru na včelstvo. Dnes
jsou možnosti úplně jiné.
Většinu vybavení, úly, rámečky,
sluneční tavidlo, pomocné nástroje, si vyrábíš sám. Od koho jsi se
učil?
Jsem samouk. Vyrobil jsem si cirkulárku se stavitelným řezem, řezal jsem
a hobloval ručními hoblíky. Sbíral
jsem zkušenosti. V současné době
mám 10 včelstev, všechny nástavkové
úly jsem si vyrobil sám.
Každý včelař by měl dodržovat
určité předpisy a pravidla. Když to
srovnáš, je dnes lepší nebo horší
kázeň včelařů než dříve?
Je to horší. Dříve se lovosičtí včelaři
pravidelně každý měsíc scházeli a
vyměňovali si zkušenosti. Často to
bylo v hostinci U Kašpara. Dohadovali jsme se na společných postupech
léčení. To mi dneska chybí.
Dlouhé roky jsi byl členem výboru a zdravotníkem ZO ČSV Lovosice. Co je podle Tvých zkušeností
nejdůležitější pro dobrý zdravotní
stav včelstev.
Důležité je nechat včely stavět a
pravidelně obměňovat 30 až 40 procent díla. Rovněž důležité je včas léčit
proti včelím nemocem a parazitům,
nejlépe podle postupů stanovených
Výzkumným ústavem včelařským v
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Dolu u Prahy.
Co bys poradil začínajícím včelařům?
Dobře si rozmyslet, zda se chci
včelám věnovat. Je to drahý koníček.
Když už začnu, tak mít pevnou vůli a
vytrvat. A mít včely rád a zacházet
s nimi s citem. Včelař se nesmí včel
bát. Proto radím pracovat bez rukavic. Rád jsem organizoval návštěvy
žáků lovosické praktické školy
s výkladem o včelách a včelaření u
mě na včelnici, nebo u dalších přátel
včelařů v Sulejovicích. Podle mě je
dobré získávat u lidí zájem o včelaření již v dětském věku. Ze všech se
nestanou včelaři, ale budou mít dobrý vztah ke včelám a k přírodě.
Baví Tě pořád včelaření?
Baví, pokud síly stačí. Rodina mi
říká, abych toho už nechal. Já mám
ale včely rád. Rád si po práci na zahradě sednu před úly a pozoruji, jak
včely pracují. To je pro mě moc dobrý odpočinek.
Kterou medonosnou rostlinu máš
nejraději?
Mám rád vrby, jívy a lísky, které

dávají na jaře včelám první pyl. Mám Když jsem začínal, bylo v Čížkovicích
rád svazenku a lípu. To jsou rostliny, 18 včelařů. Dneska jsou tam jenom 3.
V Sulejovicích jich bylo 12, dneska
které včely milují.
jsme tam také jenom 3. Lidé mají
Čím Tě včely po 70 letech včelaře- raději bazén na zahradě než včely. To
je velká škoda. Rád vzpomínám na
ní dokážou překvapit?
Stále mě překvapuje úžasná přizpů- přednostu stanice v Čížkovicích pana
sobivost včel. Každý rok je jiný. Včely Raise, od kterého jsem dostal první
mají své vnitřní zákony a ty jim po- mezistěny, rád také vzpomínám na
máhají zvládnout měnící se vnější přítele Vladimíra Prušovice. Často
podmínky. Dříve byly včely mnohem jsme se scházeli u přítele Miroslava
bodavější, oceňuji, jak se šlechtěním Mrvíka, tchána našeho dlouholetého
včely Kraňské podařilo vyšlechtit předsedy přítele Jiřího Vaňka, na jeho
včelíně pod Ovčínem. První fumigace
mírné včely.
jsme prováděli s panem učitelem
Ty máš ještě jednu lásku, malová- Josefem Schormem.
ní. Tvoje obrazy jsou krásné. Kde Velmi dobrým včelařem byl přítel
bychom mohli nějaký Tvůj obraz Loužek v Sulejovicích. S velikým
uznáním vzpomínám na pana Antovidět?
Jeden svůj obraz jsem daroval stálé nína Moravce, který jako jednatel
včelařské expozici na zámku ve Vlas- dovedl lovosickou včelařskou organitislavi. Tam ho mohou návštěvníci zaci na vysokou úroveň. Vedl také
vidět. Je to pěkná expozice a určitě úspěšný žákovský včelařský kroužek.
se vyplatí se o víkendu do Vlastislavi Po něm převzal funkci jednatele
podívat. Sám jsem tam daroval kro- přítel Alois Staněk, který řadu let
mě obrazu i několik historických vzorně pokračoval v jeho práci. Asi
by to bylo hodně jmen, které bych
včelařských exponátů.
zmínil. Nechci na nikoho zapomeNa které včelaře rád vzpomínáš?
nout.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Zábava

Výherní křížovka Lovosického dneška

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 ze srpnového vydání: Nikola Tesla

Nikola Tesla (10. července
1856 v Srbsku - 7. ledna 1943 v
USA) byl fyzik a konstruktér
elektrických strojů, zařízení a
přístrojů, ale především vědecko - technický vizionář. Učinil
mnoho převratných objevů,
které měly zásadní význam pro
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budoucnost. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho
práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud. V Colorado
Springs si později vybudoval
laboratoř, kde se zabýval speciálními výzkumy souvisejícími

hlavně s bezdrátovým přenosem elektrické energie. V roce
1893 jako první na světě veřejně předvedl radiokomunikační
přístroj. Nechal si přihlásit kolem 300 patentů.
Ve svých spisech se zmínil o
jím předpokládaných dalekosáhlých důsledcích rozvoje elektrických zařízení, mezi které

zařadil vznik celosvětové informační bezdrátové sítě pro přenos hlasu, textu a obrazu. Nikola Tesla, který byl sám prvním,
kdo sestrojil a použil rádiové
dálkové ovládání, předpokládal
vývoj elektrotechniky směrem
k umělé inteligenci. Všechny
Teslovy zápisky a poznámky po
jeho smrti zabavila FBI.
(rys)
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