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Vysvěcení opravené sochy sv. Václava proběhlo na Svatováclavské pouti. Více foto z akce na stranách 10 a 11.
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Největší nabíjecí hub
v Česku je v Lovosicích
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Město

Lovosice získaly dotaci
na 47 listnatých stromů
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Svatováclavská pouť
měla obrovskou účast

www.mestolovosice.cz
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Vážení spoluobčané,
podzimní barvy lákají
na procházky přírodou, kde jedině člověk
může zapomenout, že
již druhým rokem nás
sužuje pandemie, respektive její protiopatření. Bezprecedentní stav, jenž trvá a znepříjemňuje normální chod života.
Komplikace, které dále nastávají,
jsou jen dalším důsledkem. Městu se v rámci daných možností
podařilo dokončit několik projektů a důležitých akcí. Jde především o strukturální věci, jako je
strategický plán města, na němž
se intenzivně a detailně pracovalo a to i s pomocí vás, občanů,
kteří jste v dotazníku přinesli
mnoho významných podnětů.
Dalším důležitým mezníkem v
kontinuálním vývoji města je
fungování všech sportovišť a CK
Lovoš na levnější a doslova zelenou energii. Ve světle současných
událostí je patrné, že jedině
soběstačnost a nezávislost měst
na centrálních dodavatelích může
pomoci, a také celosvětový vývoj
a trend tomu napovídá.
Spojení efektivního využívání
energie, šetrné nakládání s vodou
a k tomu zacházení s odpady a
jejich opakovaná využitelnost,
správné hospodaření a ochrana
půdy, to je alfa a omega možností zdravého života a budoucí
existence vůbec. Trendy nezávislosti jednotlivých městských celků
a aglomerací se již objevují.
Akcí, která spojila několik odborů, byla dlouho připravovaná
oprava sochy a revitalizace náměstí, které je zcela nové a dotváří tak spolu se starou radnicí
ucelený komplex. Z kulturních
akcí se velmi vydařila očekávaná
tradiční Václavská pouť. Díky
širokému
spektru
kulturního
vyžití si návštěvníci vynahradili to,
oč loni přišli. Na následující měsíc
je připraveno opět mnoho zajímavých událostí, výstava Reflexe,
divadlo, koncerty a další. Věřím,
že se s podzimem život nezastaví
a budeme si moci užít připravené
akce.
Milan Dian

Charita

Charita Lovosice
slaví 25. narozeniny

17|

Aktuality

První nabíječky v ČR napájené pouze obnovitelnou elektřinou
V Lovosicích byl slavnostně otevřen nejekologičtější a největší nabíjecí hub v Česku.
Lovosický nabíjecí hub je napájen elektřinou
vyrobenou v nedaleké malé vodní elektrárně na
Labi, v obci Píšťany. Ta má výkon skoro tři megawatty (MW) a běží prakticky nepřetržitě. Celková
kapacita hodinového nabíjení odpovídá energii
potřebné k ujetí 15 tisíc km. Hub obsahuje 16
nabíjecích stanic: 4 provozuje Ionity, dalších 8
Tesla a 4 jsou pro město Lovosice. Pro případ ojedinělé odstávky výroby v malé vodní elektrárně
má nabíjecí hub připravené záložní napájení ze
sítě. Čistou a levnou elektřinou z vodní elektrárny
je kromě nabíječek napájen ještě zimní stadion,
krytý plavecký bazén a další sportoviště města.
Milan Dian, starosta města Lovosice:
„Máme radost, že tento průlomový projekt jsme
mohli realizovat právě v Lovosicích. Chceme, aby
se Lovosice staly skutečným Smart městem a základem toho je i propojení technologie a ekologie.
Jedině tak lze zachovat životní komfort a přitom
se chovat odpovědně k přírodě. Naučit se využívat
zdrojů udržitelným způsobem. Předpokládá to ale

no tolik překážek a průměrná doba získání stavebního povolení dnes činí 10 až 15 let."
Lukáš Hataš, výkonný ředitel Asociace pro
elektromobilitu ČR:
„Každý litr benzínu dostane do atmosféry až 3,6
kg oxidu uhličitého, který byl desítky milionů let v
zemi. Lidstvo mění složení atmosféry a dostává se
do bodu zlomu, kdy budou změny nezvratné jako
například tání permafrostu. Rychlá elektrifikace
2030. Do budoucna se musí rozšiřování infrastruk- dopravy umožní přechod na uhlíkově negativní
také posun myšlení lidí a větší sounáležitost, odekonomiku a ještě ušetří do roku 2050 stovky
povědnost a mnoho práce. V současnosti nám již tury více řídit dle budoucí poptávky, nikoliv dle
miliard. Vysoká účinnost elektromotorů sníží privšechna sportoviště a CK Lovoš fungují na zelenou aktuální potřeby. Česká republika nesmí zůstat v
rámci Evropy pozadu."
mární spotřebu energií na čtvrtinu a současně se
energii. "
eliminuje významný zdroj karcinogenních látek,
které produkují spalovací motory."
Jakub Helus, RenoEnergie (vlastník malé
Miroslav Holan, vedoucí rozvoje obchodní
vodní elektrárny, developer projektu):
sítě Škoda Auto Česká republika:
Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitel„Napájení sportovišť Lovosic a ultra rychlých
„Jako největší prodejce elektromobilů na českém
ných zdrojů energie:
nabíječek je jasný doklad, že elektřina z OZE je
trhu považujeme za důležité, aby výstavba in„V Česku máme potenciál obnovitelných zdrojů
dnes levnější než ta klasická. Stejně je tomu dnes
frastruktury pro veřejné dobíjení i nadále držela
ve většině ČR, kde teče voda, alespoň trochu fou- na pokrytí nabíjení až padesátkrát víc elektromokrok s dynamickým růstem počtu elektromobilů
bilů, než jich ministerstvo dopravy do roku 2030
na českých silnicích. V souladu se strategickými cíli ká nebo svítí a je jedno, že elektrony vyrobené v
Martin Mikeska, vedoucí sekce Média
OZE neputují přímo ke spotřebitelům jako zde. Je očekává."
Národního akčního plánu čisté mobility by mělo
a komunikace Komory obnovitelných zdrojů energie
škoda, že realizaci obnovitelných zdrojů je kladebýt vybudováno 35 000 dobíjecích bodů do roku

Městská policie Lovosice rozšiřuje svou působnost na Lhotku
V minulém roce oslovila vedení města starostka
obce Lhotka nad Labem s žádostí o výpomoc při
zajištění veřejného pořádku v obci. Po několika
jednáních byla navržena Veřejnoprávní smlouva
na výkon činnosti strážníků městské policie v obci
Lhotka nad Labem, která byla 13. října 2021 odsouhlasena Zastupitelstvem města Lovosice.
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Městská policie bude v obci Lhotka vykonávat
činnost v rozsahu 700 hodin ročně za úhradu 400
Kč za hodinu na strážníka. Smlouva je navržena na
dobu neurčitou. Obec Lhotka nad Labem ji odsouhlasila na jednání zastupitelstva v březnu tohoto
roku.
Strážníci budou k dohledu nad veřejným pořád-

kem využívat služební automobil, ale budou vykonávat také pěší obchůzky. „Městská policie Lovosic
je připravena po nabytí účinnosti veřejnoprávní
smlouvy plnit i v obci Lhotka n. L. úkoly, které
vyplývají ze zákona o obecní policii a ostatních
právních předpisů,“ uvedl velitel městské policie
Bc. Jaroslav Janovský.
(ik)

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Odbory informují
Město má nový strategický plán
Jeden z nejdůležitějších rozvojových dokumentů, kterým je Strategický plán
rozvoje města, byl v září projednán radou a je připraven pro prosincové
jednání zastupitelstva. Rada ho doporučila ke schválení. Strategický plán je
navržen až do roku 2025 a obsahuje zásobník projektů, dotačních titulů a
odhadovaných nákladů těchto projektů. Zabývá se několika různými oblastmi chodu města od investičních akcí po školství či sociální oblast.
„Příprava těchto dokumentů je poměrně zdlouhavý proces zahrnující několik
etap od sběru dat po různé analýzy až po vyhodnocovací a připomínkovací
období. Občané si například mohli povšimnout dotazníků, které byly přílohou jednoho z vydání Lovosického dneška. Mohli se tak vyjádřit a přispět
svými nápady k budoucímu rozvoji města. Dokument je důležitou součástí
řídících procesů. Když zavzpomínám, pak byl jedním z prvních, které jsem
ve své funkci na radnici prostudovával a kterým jsem se v mnoha ohledech
řídil,“ uvedl starosta města Milan Dian.
Po schválení bude strategický plán zveřejněn na webových stránkách města
www.meulovo.cz.
(ik)
Rada města jednala o opravách v Terezínské ulici
i organizačních změnách na radnici

Ve středu 13. října se uskutečnila v pořadí šestnáctá schůze rady města.
Celkem bylo přijato 21 usnesení, která se ve velké většině týkala provozních
záležitostí města, spolupráce s příspěvkovými organizacemi a dalšími subjekty v Lovosicích.
Jedním z významných usnesení bylo schválení uzavření smlouvy na opravu
povrchu komunikace ulice Terezínská, kde v současné době probíhá oprava,
výměna a rekonstrukce uličních inženýrských sítí ve správě SVS. Město se na
opravách bude podílet právě položením nového asfaltového povrchu.
Dochází také k organizační změně Městského úřadu Lovosice. Rada změny
schválila s účinností od 1. listopadu 2021. Novou vedoucí odboru tajemníka
se stane paní Ing. Darina Pálková a na odboru vznikne nové oddělení „místní
správy“, které povede paní Iva Záveská.
(ik)
Rekonstrukce vodovodu na městském hřbitově
V měsíci listopadu (po svátku zesnulých) začnou probíhat na městském hřbitově v Lovosicích výkopové práce. Důvodem je další fáze oprav havarijního
stavu rozvodu vodovodu, který byl uskutečněn v minulém roce. Pokračuje se
pracemi na páteřním vedení rozvodu, jehož výměna bude v listopadu probíhat. Řešen bude 200 m dlouhý úsek v středové ose mlatové cesty (na obr.
červenou barvou, modrou hotový rozvod). Děkujeme předem občanům za
trpělivost a pochopení.

Rozdělení dotace z grantu na podporu sociálních a souvisejících služeb
Město Lovosice rozdělilo dotace z grantu na podporu sociálních a souvisejících služeb. Stalo se tak na 5. jednání zastupitelstva města dne 13. října.
Celkově bylo rozděleno 608 800 korun.
„Klíčem pro rozdělení finančních prostředků byly zejména zásady pro poskytování těchto grantů z rozpočtu města a to, zda jsou organizace na finančních prostředcích z grantu existenčně přímo závislé. Na omezení nebo
zrušení jejich služeb nemá město žádný zájem. Nižší částka souvisí zejména
z celkovým trendem pro městské výdaje v posledních dvou letech. Klesající
příjmy, ovlivněné především snížením přijmu finančních prostředků ze státního rozpočtu v souvislosti s pandemií koronaviru, nás nutí k opatrnějšímu
přístupu k výdajům,“ uvedl starosta města Milan Dian. Na zastupitelstvu se
k tématu dotací rozvinula živá diskuze. Návrh, který schválila rada města,
byl nakonec podpořen zastupitelstvem v nezměněném znění.
Hlavními příjemci finančních prostředků z rozpočtu města určených na
oblast sociálních služeb jsou organizace zřizované městem. Především příspěvková organizace Sociální služby města Lovosice, školy a školky a Dům
dětí a mládeže ELKO.
Z celkového rozpočtu města pro rok 2021 je na sociální oblast určeno 3,2 %
všech prostředků, což představuje 8 520 000 korun. Ke konci října bylo z této kapitoly vyčerpáno 87 % všech prostředků.

listopad 2021
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Město

Město získá 250 tisíc korun na 47 listnatých stromů
Lovosice obdrží dotaci 250 000 Kč ze Státního fondu životního prostředí na 47 listnatých stromů. Výsadba byla dokončena v červnu letošního
roku. Dotace na projekt výsadby bude poskytnuta zpětně, a to na základě vyúčtování.

„Již v prosinci 2020 jsme podali žádost o poskytnutí podpory na výsadbu 47 listnatých stromů
včetně potřebného materiálu ze Státního fondu
životního prostředí. Podpora se týkala oblasti
Životní prostředí ve městech a obcích. Její maximální možná výše na jeden projekt mohla činit
250 000 Kč a poskytnuta byla na základě vyúčtování ex-post. Spoluúčast města pak činila bezmála
50 000 Kč,“ uvedl Milan Dian, starosta města.
V této etapě výsadeb bylo v Lovosicích vysazeno
celkem 58 stromů. Část z nich byla vysazena na
Osmičce, ale také v aleji na hřbitově nebo v ulici
Evropská. Jednalo se například o katalpu, břestovec, ale také ořešák, jírovec maďal, dub nebo slivoň.
Dotace pochází z Ministerstva životního prostředí
ČR, které vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí ČR průběžnou výzvu č. 9/2019
pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle
podmínek Národního programu Životní prostředí
v rámci prioritní oblasti 5. Životní prostředí ve
městech a obcích. Podporovanou aktivitou je zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru
a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. Žádost
města Lovosice byla akceptována pod číslem
č. 1190900980.
(ik, foto ik)

Studenti Univerzity 3. věku uzavřeli jednu a započali další etapu

V Pfannschmidtově vile byly slavnostně předány studentům pamětní listy a 15 z nich, tedy ti,
kteří splnili podmínku promoce, obdrželo
Osvědčení o absolutoriu Univerzity III. věku. Po
zaznění státní hymny si z rukou ředitele Centra
kultury Lovoš Ing. Petra Drašnara, Ph.D. převzali plody svého úsilí a drobný dárek. V závěru si
všichni vyslechli a zazpívali Gaudeamus igitur.
„Někteří uzavírali jeden, jiní úspěšně završili
několik semestrů studia, ale všichni jsme se moc
těšili na tento okamžik,“ poznamenala jedna
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z účastnic (vloni bylo studium komplikováno
pandemickou situací, a tak výuka probíhala
online). „Naši frekventanti se rádi setkávají, diskutují a těší se ze společných studijních hodin,“
sdělila organizátorka Univerzity III. věku v Lovosicích Erika Trefná.
Její slova potvrzuje i vzrůstající zájem o studium. Jak je patrné z fotografií, nově se přišli na
následnou první hodinu dalšího studia, které
pravidelně probíhá v prostorách staré radnice,
zapsat tři noví studenti. Vzdělávání Univerzity

III. věku neobsahuje pouze přednášky, ale součástí je i aktivní získávání vědomostí konkrétního studovaného oboru. Například letos na podzim frekventanti vyrazili v rámci studia barokní
architektury na prohlídku renomovaného zámku
ve Veltrusech, předtím v létě navštívili kostel
Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kde
si prohlédli Paladium země české.
Přejeme všem studujícím mnoho dalších společných zážitků, inspirativních setkání, podněcujících diskusí a studijních úspěchů.
(rys / rys)
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Jednotky

Vybrané zásahy Městské policie Lovosice v období od 16. 9. do 15. 10. 2021
Nedovolené odstavení vozidla
17. 9. ve 14.55 hodin jsme v ulici Terezínská řešili nedovolené dlouhodobé
odstavení vozidla tov. značky VW z důvodu uplynutí časové lhůty platnosti
technické prohlídky.
Narušení veřejného pořádku, fyzické napadání osob
17. 9. ve 21.50 hodin jsme v ulici Osvoboditelů zasahovali u fyzického napadání osob, při kterém došlo ke zranění jednoho z účastníků události.

Poškození motorového vozidla
3. 10. v 11.15 hodin jsme v ulici Osvoboditelů prováděli úkony k poškození
zaparkovaného motorového vozidla tov. značky BMW, kdy došlo
k poškození laku. Oznamovatel určil výši škody na více jak 15 000 Kč.
Z tohoto důvodu byla na místo přivolána Policie ČR. Ta rozhodla, že výše
škody nepřesahuje 10 000 Kč, a proto věc bude řešena v rámci přestupkového řízení.

Narušení občanského soužití
18. 9. v 7.30 hodin jsme v supermarketu Billa řešili verbální napadání osob.

Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa
4. 10. ve 12.40 a 2. 10. v 16.10 hodin jsme v ulici Zámecká a 30. 9. v 10.40
hodin v ulici Terezínská řešili ukládání odpadu mimo vyhrazená místa.

Spolupráce s Policií ČR
24. 9. v 9.20 hodin jsme v provozovně v ulici Husova na žádost Policie ČR
prověřovali oznámení o fyzickém napadení osob a poškození zboží.

Nedovolené lovení ryb
9. 10. v 0.20 hodin jsme v ulici U Zdymadel prováděli úkony k podezření z
nedovoleného lovení ryb z člunu osobami z Prahy a Ústí nad Labem.

Odcizení květin na hřbitově
27. 9. v 10.55 hodin jsme řešili krádež květin na hřbitově.

Podezření z řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
4. 10. v 10.20 hodin jsme v ulici Husova řešili řidiče soupravy nákladního
vozidla tov. značky Mercedes a návěsu, který nedovoleně projížděl centrem
města. Dechová zkouška u řidiče z Rokycan byla pozitivní, bylo naměřeno
0,37 promile alkoholu.

Ublížení na zdraví
29. 9. ve 23.30 hodin jsme byli přivoláni osádkou vozu RZS do ulice Kostelní,
kde došlo k fyzickému napadení osoby. Její zranění si vyžádalo lékařské
ošetření.
Krádež v supermarketu Billa
3. 10. ve 12.20 hodin jsme řešili krádež zboží v supermarketu Billa.

Nedovolené vjíždění na železniční přejezd
13. 10. v 9.30 hodin jsme v ulici Terezínská v areálu Lovochemie řešili vjezd
na železniční přejezd řidičem soupravy nákladního vozidla a návěsu v době,
kdy je to zakázáno.
Bc. Jaroslav Janovský, ředitel Městské policie Lovosice

Vybrané zásahy jednotky požární ochrany HZS Ústeckého kraje PS Lovosice
na území ORP Lovosice (od 1. 9. do 21. 10. 2021)

Dne 2. 9. v 11.46 vyjela jednotka HZS ze stanice Lovosice na dálnici D8, 56,5
km ve směru na Německo k úklidu po dopravní nehodě. Šlo o dopravní nehodu osobního automobilu, které blokovalo levý jízdní pruh a řidička byla
mimo vozidlo na krajnici. Hasiči provedli předlékařské ošetření a zraněné
řidičce nasadili krční límec. Po příjezdu sanity ZZS ji předali zdravotníkům
do péče.

krvácejících zranění. Po příjezdu sanity ZZS si zraněné převzali zdravotníci.
Hasiči místo události uzavřeli z důvodu přistání LZS a po tuto dobu byla
dálnice ve směru na Německo uzavřena. npor. Mgr. Lukáš Balaštík, velitel stanice

Dne 3. 9. v 10.36 vyjely jednotky z Lovosic a Litoměřic do obce Čížkovice na
likvidaci obtížného hmyzu. Jednalo se o hnízdo bodavého hmyzu ve výšce
9 m na štítu budovy sloužící klientům sociální péče. Kvůli zmiňované výšce
a bezpečné práci dorazila na místo výšková technika ze stanice Litoměřice.
Následně hasiči rozebrali části štítu, kde bylo hnízdo bodavého hmyzu,
a zlikvidovali ho pomocí postřiku.
Dne 8. 9. v 16.25 vyjely jednotky HZS Lovosice a SDHO Čížkovice k dopravní
nehodě dvou osobních automobilů s vyproštěním. V jednom z havarovaných
aut byla řidička. Jednotka provedla předlékařskou pomoc nasazením krčního
límce a vyproštěním z havarovaného auta. Řidičku si po příjezdu převzala
ZZS. Řidič z druhého vozu zranění neutrpěl. Jednotka Čížkovice provedla
odpojení akumulátorů a zamezila dalšímu úniku provozních kapalin. Dále
proběhlo zabezpečení místa k přistání LZS a jednotky pomohly s transportem zraněné řidičky do vrtulníku.
Dne 23. 9. v 16.23 vyjely jednotky HZS Lovosice a SDHO Čížkovice k požáru
lisu na balíky na poli v areálu lomu. Před příjezdem hasičů odpojil řidič lis od
traktoru a k hašení použil hasicí přístroj, kterým zpomalil šíření požáru. Hasiči
z Lovosic poté zahájili hašení jedním proudem vysokotlaku a po příjezdu
jednotky Čížkovice byl nasazen i druhý proud vysokotlaku.
Dne 2. 10. v 16.22 vyjela jednotka na pomoc ZZS s transportem nadměrného
pacienta z 5. patra bytového domu v Lovosicích. Jednotka pacienta za asistence ZZS naložila na vakuová nosítka a snesla do sanity.
Dne 19. 10. v 16.20 vyjely jednotky HZS Lovosice a SDHO Třebenice k dopravní nehodě osobního automobilu na silnici I/15 u obce Třebenice. Vozidlo
Ford Focus u křižovatky se silnicí 23760 sjelo do pole. Ve vozidle cestovaly
čtyři osoby, z nichž měly dvě lehká zranění. Před příjezdem hasičů již na
místě byla ZZS, která se o zraněné starala. Hasiči provedli protipožární opatření a zajistili místo nehody.
V odpoledních hodinách 21. 10. vyjeli profesionální a dobrovolní hasiči
z ORP Lovosice celkem k 17 technickým zásahům způsobeným silným větrem, kdy padaly stromy a byly poškozené střechy. Nikdo při těchto událostech nebyl zraněn.
Dne 26. 9. ve 13.16 vyjely jednotky z Lovosic a Roudnice nad Labem k dopravní nehodě osobního automobilu na 45. km dálnice D8 ve směru na Německo. Nehoda byla cca 200 metrů před sjezdem z dálnice D8. V havarovaném autě, které skončilo na střeše mimo silnici, cestovali dva lidé. V době
našeho příjezdu byli mimo vozidlo a komunikovali. Jednotka podala zraněným osobám předlékařskou pomoc nasazením krčních límců a ošetřením
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Osobnosti

Oblíbený sbormistr Vladimír Frühauf ukončil činnost
PhDr. Vladimír Frühauf se narodil v roce 1937 v Lovosicích. Má rozsáhlé hudební vzdělání a přes 60 let dlouhou sbormistrovskou praxi.

Lovosický dětský sbor (1961).
Jeho první sbormistrovské krůčky sahají až do
školního roku 1959/60 na 2. OSŠ v Lovosicích.
V následujících letech dětský sbor doplňoval dětmi
z ostatních lovosických škol, a tak vznikl Lovosický
dětský sbor a z něho později vynikající dětský
pěvecký sbor Hlásek (1960 – 1980). Už v r. 1961
se s dětským sborem 2. OSŠ "probojovali" přes
okresní a krajské kolo až do ústředního kola
v Praze, kde ve své kategorii dosáhli na stříbrnou
příčku. V roce 1975 začal učit na Střední pedagogické škole J. H. Pestalozziho v Litoměřicích a zde
v letech 1979 – 2004 vedl Dívčí pěvecký sbor Máj,
se kterým dosáhl řady evropských úspěchů. Až do
letošního června vedl ženský pěvecký sbor Cantica
Bohemica z Litoměřic a i s ním každoročně dosa-

hoval nejvyšších met. V roce 2008 obdržel sbormistr prestižní Cenu B. Smetany – za celoživotní
přínos sborovému zpěvu, která je udělována Unií
českých sborů. Již v roce 1999 obdržel Cenu Františka Lýska, která je udělována vynikajícím sbormistrům dětských sborů. Za celoživotní záslužnou
činnost v oblasti kultury dostal v roce 2016 Medaili hejtmana Ústeckého kraje.
Lovosickým občanům je sbormistr znám
z koncertu k oslavě 110. výročí narozenin jeho
otce prof. Františka Frühaufa v roce 2017, z Májového koncertu k 60. výročí vzniku dívčího pěveckého sboru Máj v roce 2019 v Centru kultury Lovoš a z Tříkrálového koncertu v kostele sv. Václava
v Lovosicích v lednu 2020. V červnu 2021 předal

sbormistr Frühauf své nástupkyni Dominice Valeškové symbolickou taktovku, kterou v roce 1960
dostal od svého otce. Rozhodnutí sbormistra
skončit bylo pro členky sboru nečekané a mnohé
rozplakalo. Ale PhDr. Frühauf je neopouští a zůstává jejich emeritním sbormistrem s tím, že přijme
i občasnou spolupráci. Přejeme našemu rodákovi
ještě mnoho dalších pěkných chvil s milovaným
sborem.
hz, foto archiv

• • • Čestný občan Lovosic Antonín Moravec • • •
Čestné občanství uděleno 15. 6. 2000, narozen 13. 6. 1920 v Praze, zemřel v říjnu roku 2001

Antonín Moravec se narodil 13. června 1920 ve
Vickovicích, okres Kutná Hora. Vystudoval učitelství, kterému se pak celý život věnoval. V roce
1939 nastoupil jako hospitant – výpomocný učitel na Obecnou školu v Praze na Hradčanech.
V roce 1942 byl nasazen jako dělník v podniku
Askania – jemná mechanika v Praze Vokovicích.
Po válce v letech 1945 – 46 působil jako vychovatel a učitel dětí z koncentračních táborů ve Štiříně
i se svou budoucí ženou Karlou. Pod vedením
Přemysla Pittera pečoval o válečné sirotky. Zprvu
asi o 80 židovských, později i o osiřelé německé
děti. Učili je tam hlavně zase chtít žít a milovat
lidi. A ony všechny, převážně roztroušené po
světě, dosud vroucně vzpomínají na jejich láskyplné starání.
Rok 1946 ho zavál do Třebívlic, kde jako učitel
a později ředitel (od roku 1949) pracoval do roku
1964. V Třebívlicích založil nejprve včelařský,
později v roce 1957 i turistický kroužek – pro
členy organizoval mnohé výlety do okolí i po celé
republice. Vedoucího výletů dělal sám nebo se
svou paní Karličkou. Plnil s dětmi podmínky pro
získání odznáčku 100 jarních kilometrů, pořádal
cyklistická putování… Nakonec děti plnily i podmínky pro získání odznaku Turista ČSR, který se
jim předával při oslavách dětského dne před
funkce ředitele. Po jeho odchodu do Lovosic
ohňostrojem. V roce 1964 přechází do Lovosic
kroužek v Třebívlicích už jen skomíral, odešla
na 2. ZDŠ, od 1. září 1969 zde byl jmenován do
jeho duše.
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Ředitel Moravec se plně věnoval práci pro druhé, ať to byla činnost ve škole, v obci nebo ve
svazu turistů; v posledních letech pak jeho hlavní
zájem směřoval k práci pro Český svaz včelařů
a milované včeličky. V roce 1979 začal pracovat
jako vedoucí zájmového kroužku „Včelař“ v Domě pionýrů a mládeže (dnešní Dům dětí a mládeže ELKO). Mladí včelaři z Lovosic pod jeho
vedením dosahovali nadprůměrných výsledků,
což dokazují stálá přední místa v celostátních
soutěžích. Dlouho pořádal přednášky a besedy
o včeličkách pro školy v celém našem okrese.
Zajišťoval v Lovosicích odborné přednášky, organizoval exkurze a celých jednadvacet roků vedl
dětský včelařský kroužek až do svých osmdesáti
let, ač byl již vážně nemocen. Založil a psal také
lovosickou kroniku včelařů. Pro oslavy města v
roce 2000 vymyslel a od září 1999 realizoval krásnou i poučnou soutěž pro děti – „Znáš Lovosice?“
Dne 24. 9. 2001 Čestný občan Lovosic, bývalý
učitel a ředitel základní školy nejprve v Třebívlicích a od r. 1964 v Lovosicích, Antonín Moravec
zemřel. Se ženou Karlou měl dvě dcery, Marii
a Stanislavu.
Pozn.: v září 2011 pořádal v Praze výstavu malíř
Jehuda Bacon, který pobýval po válce v 16 letech
na Štiříně a paní Karlu na výstavu pozval. Tenkrát
mu říkali Jirka. I po těch 66 letech si na jejich pečování vděčně zavzpomínal.
(hz)

Informační měsíčník města Lovosice vydává Centrum kultury Lovoš, 8. května 13, 410 02 Lovosice, IČ: 00830186
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• • • S lovosickými skauty pod převisy • • •
Za okny se vybarvuje podzim a venku začíná být chladno. To nás skauty ale neodrazuje, a tak si všichni užíváme čas, který spolu můžeme
trávit – a to i když přímo mrzne – na schůzkách a výpravách a nescházet se pouze skrze digitální sítě internetu.

nosti a kde se seznamujeme i s
nově příchozími nováčky. Svoji
první schůzku si už odvedla i roverská družina, skládající se ze
starších členů.
Po odmlce z minulého roku jsme
se letos opět podíleli na Václavské
pouti, kde bylo možné minimálně
narazit na naše „Skautské městečko plné aktivit”. Dostali jsme možnost představit se široké veřejnosti
a prezentovat naši činnost. Připravili jsme si řadu aktivit, od závodění v lepenkových autíčkách, přes
zatloukání hřebíků na co nejméně
zásahů, až po lukostřelbu. A aby to
bylo městečko se vším všudy, postavili jsme i dvě stanové podsady,
které běžně vozíme na tábor. Vztyčili jsme i vlajku a zatloukli sekeru
jako během skutečného táborového dne. Pokud jste nepřišli, o hodně jste přišli. Zpětně si vše můžete

Naši tradiční celovíkendovou
přespávací výpravu jsme uspořádali pod převisy nedaleko Blíževedel.
V pátek hned po srazu se nakoupily suroviny na další den a vyrazilo
se vstříc Blíževedlům hledat první
převis, pod kterým by se dala strávit první noc. Sobota se nesla ve
znamení vaření, neboť každá možnost vaření na ohni se musí využít.
Když se uvařilo a uklidilo na jednom převisu, bylo na čase objevovat další místo k přespání, abychom nezůstávali jen na jednom
místě. Cestou se doplnila voda a
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prohlédnout na našem Instagramu
@skautilovosice ve výběru Václavská pouť. Pokud dostaneme stejnou příležitost i příští rok, rozhodně se nestyďte přijít.
A v neposlední řadě musím zmínit, že se naše skupina starších
rozhodla vyrazit na paintball. Rozděleni do týmů a řádně proškoleni
jsme se vydali na bojiště. Dobývali
jsme budovu s bombou, vztyčovali
vlajku, ale i jen tak blbli a prskali
po sobě kuličkami v týmovém zápase.
Další velká akce, která nás čekala,
byly podzimní prázdniny. Opět se
nám podařilo najít si zajímavé ubytování, tentokrát v České Lípě, ze
kterého jsme poznávali okolí.
V plánu bylo se také něco nového
naučit a užít si spoustu legrace, ale
o tom až někdy příště.

Michal Holeček (Řechtačka)

decentně umylo špinavé nádobí.
K večeru, když už to vypadalo, že
nic nenajdeme a budeme nuceni
nocovat na odpočívadle u pomníku Járy Cimrmana, našel Ondra
nedaleko náš vysněný převis, a to
dokonce větší než ten z předchozího večera. Tam jsme povečeřeli,
zahráli si městečko Palermo a nocovali do dalšího dne, kdy jsme se
ráno všichni vraceli domů.
Nejen výpravami je ale skaut živ,
a tak už máme za sebou i pár podařených schůzek, kde hrajeme
různé hry a učíme se nové doved-
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Sport

Zimní příprava na vodáckou sezonu 2022

Vodákům začíná zimní příprava na další závodní sezonu. Další informace najdete na facebookové stránce Vodáci Lovosice – klub Deli.

Tradiční zamykání vody proběhlo v říjnu, a tak se
budeme soustředit na tréninky dětí, juniorů, žen a
mužů v plaveckém bazénu. Také se klub zúčastní
podzimního raftového soustředění v Roudnici nad
Labem. V lednu vyrazíme na Vysočinu, kde budeme udržovat kondici na běžkách, turistikou, plaváním a v tělocvičně.
Máme za sebou účast na pohárových závodech
po ČR a mistrovství ČR, týdenní letní soustředění
na Sázavě. Klub vodáků pořádal dětský tábor na
vodáckém ostrově. V říjnu si nenecháváme nikdy
ujít Krumlovský maraton. Je to nádherná podzimní
jízda a také velká výzva. Naše posádky se umísťují
na medailových postech během pohárových závo-

dů, mistrovstvích i maratonech.
Klub se věnuje dětem, které závodí na rychlostních pramicích. Během víkendu soutěží ve vodáckém pětiboji: sjezd, střelba, slalom, sprint a plavání. Po tento čas se jim stává příbytkem stan. Když
skončí se závoděním, těší se na bezva partu lidí z
různých koutů ČR.
Za větší zmínku stojí letní tábor na vodáckém
ostrově. Tento rok se klub věnoval těm nejmenším
od školkového věku až po 1. stupeň ZŠ. Tábor byl
osmidenní a zúčastnilo se 12 dětí. Tematicky se
nabízel „Ostrov pirátů“. Děti si prožily pasování na
piráta, píseň piráta, pirátské stezky, hledání pokladu, pirátské bitvy na suchu i ve vodě, jízdu na

různých plavidlech, soutěže, tvoření pirátského
deníku, vyrábění vlajky, triček, lodí, pirátů. A to
zdaleka není vše… V neposlední řadě jsme prožili
velikou skutečnou bouři. V ten večer jsme všichni
prokázali statečnost.
Děkujeme všem, kteří se ve svém volném čase
věnují dětem během víkendových závodů, soustředění a táborů. Děkujeme také městu Lovosice
za podporu. V příštím roce bychom se chtěli dále
věnovat i těm nejmenším, a to žáčkům. Bude to
taková „přípravka“ na vodě.
Voda je zamknutá, těšíme se na jarní proud a
všichni doufáme, že přinese nejen dobré vodákům,
ale i vám ostatním. „Ahoj“. L. Černá Joachimsthalerová

• • • Počasí cyklistům při kritériu přálo • • •
Na počátku září se v našem městě uskutečnilo již 3. kritérium cyklistických nadějí.

k členitosti náročný na akceleraci a nejstarší kadeti ho projeli celkem 30krát za průměrné rychlosti cca 45 km/h. V mezičase se jel i závod dětí,
které odjely půl kilometru. Cílem organizátorů je
přivést do našeho města závod mužů, a tak nezbývá než se těšit na příští rok. (rys / foto archiv CKJH)

Adventní koncert
Církve československé husitské
Letos se jel závod v rámci kriterijní ligy Carla.
Pořadatelský tým CKJH Lovosice měl díky bezvadnému počasí radost z hojné účasti a závodníkům se v našem městě velmi líbilo. Opětovně
zavítaly na závod i cyklistické legendy (viz foto)
Radomír Šimůnek ml. (mistr republiky v cyklokrosu), Jiří Kvapil (v Top 10 na mistrovství světa),
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Miloš Fišera (mistr světa v cyklokrosu) a Luděk
Štyks, trojnásobný mistr republiky, dlouholetý
reprezentant a účastník Závodu míru. Komentování se úspěšně zhostil Pavel Petr. Jako obvykle
začaly závod mladší žákyně. Poté následovali
mladší žáci, starší žákyně, žáci, kadetky a kadeti
v závěru. Okruh uvnitř města je vzhledem

Koncert gymnazijního sboru In flagranti se koná
v sobotu 4. prosince v Mírovém kostele v ulici
Karla Maličkého v Lovosicích. Na programu
budou koledy a spirituály. Vstupné dobrovolné.
„Vánoční hudba vás v době blížících se nejkrásnějších svátků v roce určitě potěší," zve na koncert farářka CČSH Libuše Mikušková.

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Informace

Invazivní druhy v naší přírodě:
Nutrie říční
Lovosický dnešek přináší nový nepravidelný seriál.

Spolek Úsměv=Zdraví připravuje
Divadlo Most, 22. 11., činohra Mirákl v Andalusii, 170 Kč
Polsko - jednodenní výlet, 24. 11., 250 Kč
Drážďany - výlet na vánoční trhy, 2. 12., 150 Kč
Výroční schůze spolku v Centru kultury Lovoš, 13. 12., 9.30 hodin
Pobyty:
Sezimovo Ústí - 16. - 21. 2., cena 5 700 Kč
Hokovce, 5. - 12. 3., cena 6 250 Kč
Svoboda nad Úpou, 10. - 15. 4., cena 6 150 Kč
Jižní Lázně Slovensko, 5. - 10. 6.
Poděbrady, 30. 7. - 5. 8., cena 5 900 Kč
Jeseníky, 28. 8. - 3. 9., cena 6 800 Kč

Plán zájezdů a ozdravných pobytů
MO STP Lovosice na rok 2022
Týdenní pobyty:
4. - 11. 6. Piešťany (SK), předběžná cena: 7 900 Kč
Pobyt v hotelu, plná penze, 10 procedur a možnost dokoupení dalších
lázeňských procedur. Slovenský večer s harmonikou, možnost výletů
do okolí, doprava.
17. - 23. 7. Spálené Poříčí, hotel Brdy, předběžná cena: 6 200 Kč
Pobyt v hotelu, plná penze, každodenní program, celodenní výlet,
možnost dokoupení masáží, vířivky, sauny, doprava.
4. - 10. 9. Veselí nad Lužnicí, hotel Lucia, předběžná cena: 6 700 Kč
Pobyt v hotelu, plná penze, neomezený vstup do wellnesu, 15% sleva
na masáže, výlety do okolí.
Jednodenní zájezdy:
18. 5. Zámek Jezeří a Hvězdárna Most, předběžná cena: 400 Kč
27. 9. Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, předběžná cena: 300 Kč
Divadlo Most - termíny budou upřesněny.

Snímek ukazuje situaci v Terezíně, kde neodpovědní obchodníci nutrie
krmí.
Nutrie říční je hlodavec, se kterým
se v posledních letech můžeme
setkávat stále častěji. Mezi lidmi má
své zastánce, ale také odpůrce.
Původní domovinou nutrie říční je
Jižní Amerika. Odsud se dovezla do
Severní Ameriky a na přelomu 19.
a 20. stolení do Evropy. Důvodem
byla poptávka po jejím kvalitním
mase a kvalitní kožešině.
Nutrie byla chována výhradně
v umělých chovech, v přírodě se
nevyskytovala. S poklesem poptávky se chovy rušily a nebyla jim věnována taková péče. To bylo důvodem,
že nutrie unikla do volné přírody,
kde jedinci, kteří přežili zimní období, založili životaschopnou populaci.
Přestože nutrie jako hlodavec má
pro rozmnožování přirozený velký
potenciál (v ideálních podmínkách
může mít až tři vrhy do roka se 3-6
mláďaty v jednom vrhu), limitující je
pro ni potravní nabídka v zimním
období. Nutrie se proto stále častěji
stahuje do měst a obcí, kde je lidmi
přikrmována a snadněji tak přežívá,
současně s tím ztrácí plachost a tím
se pro mnohé stává atraktivnější.
S nárůstem její populace samozřejmě dochází k častějším střetům s lidmi a domácími zvířaty
a k nárůstu škod, jež působí. Nutrie také nemá významnější přirozené nepřátele, mezi největší patří
liška, které je ale v intravilánech obcí
a měst omezené množství. Obava
o bezpečnost a zdraví lidí, možnost
pokousání dětí nebo menších plemen psů při neopatrném krmení,
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nebezpečí přenosu závažných
onemocnění (tularemie, brucelóza), likvidace zahrádkářských kolonií, poškozování břehů a vzácných biotopů, zejména mokřadů
intenzivním spásáním vegetace
atd. vede obce a města k potřebě
jejich početní regulace.
Nutrie říční však není ze zákona
lovnou zvěří, lovit ji může jako nepůvodní, invazní druh pouze omezený
počet myslivců, tzv. myslivecká stráž,
což je jeden myslivec se zvláštní
kvalifikací na 500 ha honební plochy.
Navíc intravilány měst a obcí jsou
tvořeny především nehonebními
pozemky, na nichž lov ze zákona
není možný (pouze ve zvláštním
režimu). Nutrie také není jediným
invazním druhem. Mezi další nepůvodní druhy patří norek americký,
mýval severní a psík mývalovitý,
jejichž lov je nesrovnatelně obtížnější. Všechny tyto druhy však negativně působí na původní druhy
zvířat, ptactva a rostlin. Jejich
nekontrolovatelné šíření je proto
nežádoucí. Toho si je vědomo i ministerstvo zemědělství, které je chce
od příštího roku zařadit mezi druhy
vyžadující zvláštní regulaci. Ta by
umožnila lov těchto druhů všem
myslivcům a po celý rok, což by regulaci výrazným způsobem usnadnilo. Určitě to nebude znamenat jejich
úplnou likvidaci, ale umožní to zasáhnout dříve, než si nebudeme
vědět rady a bude nás to stát obrovské finanční prostředky.

Při jednodenních zájezdech se uvedená částka platí při přihlášení.
Při týdenních pobytech bude složena záloha 2 000,- Kč a doplatek nejpozději 6 týdnů před odjezdem na pobyt. Cestovní pojištění není v ceně pobytu. Doporučujeme pojištění stornopoplatků. Při platbě je nutné předložit
členskou průkazku se zaplaceným členským příspěvkem na rok 2022.

Upozorňujeme, že ceny pobytů jsou orientační!
Přihlášky přijímáme v kanceláři STP Lovosice od 1. 1. 2022 vždy v úterý
od 9 do 12 hodin.

Ing. Jan Scháno, OŽP / foto H. Kolářová
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Svatováclavská pouť zaznamenala obrovskou účast

Jedna z obnovených tradic, která v dnešní době má již jiný rozměr, ale to jí neubírá nic na její popularitě, možnosti lidí se setkat a zažít skvělý
den. Města s vinařskou tradicí mají svá vinobraní, pro Lovosice je typická právě pouť. Den začal s odkazem na historický kontext pořádání poutí –
svatováclavskou mší ve stejnojmenném kostele. Poté průvod došel od kostela na náměstí, kde byla slavnostně vysvěcena znovu umístěná a opravená socha sv. Václava. Krásnou řeč pronesl Mgr. Ing. Nádvorník, jenž vyzdvihl historický odkaz a osobnost sv. Václava jakožto patrona a ochranitele českých zemí a návrat k tradicím a hodnotám, které představuje. Byl to slavnostní okamžik, který dal celé akci duchovní rozměr. Škoda, že
někteří občané a poslanci si popletli pouť s politickou agitací. Pouť je a byla pro všechny lidi a je tedy vrcholně trapné a zbytečné se takto vymezovat a zviditelňovat. Akce měla mimořádnou návštěvnost a probíhala na čtyřech pódiích s pestrým programem. Na náměstí byl průřez žánry.
Velký ohlas zaznamenal legendární rocker Viktor Sodoma s Mefistem, následován Nazareth tribute. U sauny hrály mladé rock a punkové formace
a elektronická hudba, u hřiště country a bluegrass Na Osmičce byly největšími taháky Laura a její tygři, Baťa a Kalábův něžný beat, mladí ocenili
Thoma Artwaye a Pokáče, který uzavřel celý hudební nářez. Počasí akci přálo, a tak sv. Václav nabídl od muziky, přes tanec, ukázky sportu i historii, výstavu traktorů - veteránů, skautské městečko, až po nepřeberné množství atrakcí a samozřejmě dobré jídlo i pití každému, kdo se chtěl bavit a užít prima podívanou.
(rys)

Foto Jan Šándor
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Beseda s publicistou Honzou Dědkem se vydařila

Komponovaný pořad, který připravila paní učitelka z lovosického gymnázia Jozefína Štěpánová spolu s gymnazisty Lovosic a Litoměřic a Centrem
kultury Lovoš, zaznamenal úspěch. Beseda se známým publicistou Honzou Dědkem obsahovala i křest jeho audioknihy. Ta obsahuje 22 rozhovorů s předními zahraničními osobnostmi, jejichž stěžejní tvorba spadá právě do 20. století, které si studenti gymnázia z Lovosic a Litoměřic vybrali
a namluvili v době lockdownu. Nechybělo předčítání ukázek z knihy a závěrečný zpěv, který si připravili studenti k narozeninám autora. Ten jako
překvapení obdržel i dort, a celý večer byl proto naplněn skutečně skvělou náladou, s níž všichni odcházeli domů. Akce se zúčastnili též zástupci
Klubu zrakově postižených sportovců z Lovosic, jimž byl věnován výtěžek dobrovolného vstupného. Audiokniha Vzpomínky na 20. stolení je dostupná na kanálu Youtube.
(rys)
V období distanční výuky se studenti Gymnázia
v Lovosicích a Gymnázia v Litoměřicích rozhodli
společně se svou profesorkou Jozefínou Štěpánovou vytvořit audioknihu. A protože obě gymnázia
navštívil v online výuce hudební publicista a moderátor Honza Dědek, padla volba právě na jeho
knihu Vzpomínky na 20. století, o které jim Honza
vyprávěl při své návštěvě ve virtuálním prostoru.
Kniha obsahuje rozhovory s 30 velmi zajímavými
osobnostmi 20. století, které právě Honza zpovídá.

Honzo, knížka se jmenuje Vzpomínky na 20.
století. Jak na 20. století vzpomínáš ty?
Já na něj vzpomínám moc hezky, protože jsem
z něj užil tu krásnou část mládí a dospívání a o
tom se říká, že je to nejkrásnější lidský věk. Vzpomínám tedy jak jinak než krásně.

V knize najdeme třicet rozhovorů. Jaký z nich
byl pro tebe ten nejméně příjemný?
Pokud bych k tomu nebyl nucen, tak bych nevzpomínal na rozhovor se spisovatelem Paulem
Coelhem, čímž jsem se nejspíš nyní dotknul řady
jeho příznivců, protože je velmi populární. Tenkrát
jsem s ním dělal rozhovor v kavárně Slavia, kde
celou dobu koketoval se všemi servírkami, ačkoliv
tam byl s manželkou. Mně najednou přišlo, že je
propastný rozdíl mezi tím, co hlásá ve svých knihách, a tím, co skutečně žije. Připadal mi neupřímný, lehce arogantní a rozhodně bych se s ním
nemusel potkat znovu.

Jaký rozhovor v tobě naopak zanechal krásné
vzpomínky?
Těch by bylo naštěstí mnohem víc. Například
s francouzskou herečkou J. Binoche. Pozvala mě
k sobě domů a jediné, co mě donutilo odejít, byl
Proč právě tento název?
Název mě napadl, když jsem se díval, jaké rozho- odlet letadla, které jsem potřeboval stihnout.
Prostřela stůl a zeptala se, zda si dám bílé, nebo
vory kniha obsahuje. Jsou s lidmi, kteří větší část
červené. Takové osobní rozhovory jsou opravdu
svého života prožili právě ve 20. století. A tak mě
napadlo, proč to nepojmenovat Vzpomínky na 20. něco mimořádného.
století? Ti zpovídaní lidé vědí o 20. století své.
Ty jsi vedl spoustu rozhovorů i s předními
Jak tě vůbec napadlo vydat rozhovory knižně? osobnostmi české kultury. Nechystáš se vydat
podobnou vzpomínkovou knihu i s nimi?
Já jsem si přál vydat knížku. Každý máme rád,
Plánoval jsem to, dokonce jsem měl i název.
když je nějaká práce zakonzervovaná – v tomto
Logicky by se nabízelo Vzpomínky na české stolepřípadě v podobě knihy. Tehdy jsem pracoval
tí, posléze pak ale vznikl kontroverzní a hodně
v časopisu Reflex a kohosi napadlo, že by mohla
diskutovaný seriál České století a já jsem si říkal,
vzniknout edice, ve které by vycházely knihy tehdejších redaktorů, a mezi jinými jsem byl osloven i že by si někdo mohl myslet, že vzpomínám na
já. A tak jsem vybral ty nejzajímavější rozhovory a jmenovaný seriál. Tím pádem jsem ztratil název a
na jiný jsem nepřišel. Což je možná škoda, protože
vznikla kniha Vzpomínky na 20. století.

O nové audioknize se studentkou Janou Suchanovou
Jak se ti zamlouval nápad natočit audioknihu?
Zezačátku jsem byla celkem skeptická. Přišlo mi
to jako příliš velké sousto. I přesto se mi však
nápad zamlouval a jsem ráda, že jsme se do něčeho takového pustili.
Bylo těžké číst nahlas s vědomím, že se tvůj
hlas nahrává a bude si ho moci kdokoliv poslechnout?
Bylo to strašné. Jsem zvyklá mluvit pořád, ale
s audioknihou mi došlo, že samu sebe nemůžu
poslouchat. Je něco jiného mluvit do mikrofonu,
který odhalí všechny vady řeči, o kterých jste ani
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nevěděla, že je máte. Doteď jsem si svoji část
audioknihy neposlechla, protože slyším všechny
chyby ve výslovnosti. Těší mě však, že mí „kolegové“ to cítí stejně, a přesto je jejich výkon úžasný.
Jaký máš pocit ze samotného křtu?
Křest byl pro mě úžasným zážitkem a Centrum
kultury Lovoš místem, kde by se v tu chvíli dala
atmosféra krájet. Sešli jsme se skvělá parta a troufám si říct, že dohromady, společně s panem Dědkem a paní Štěpánovou, jsme vytvořili přátelský
večer pro lidi, kteří se bavili. Moc jsem si to užila
a tuším, že publikum také.

za těch třicet let jsem nasbíral opravdu velkou
spoustu rozhovorů a oproti zahraničním hvězdám
je výhodou to, že se s nimi lze setkat opakovaně.
Určitě by to za to stálo, takže kdyby někdo z vás
měl tip na dobrý název, který by navazoval na
Vzpomínky na 20. století, pište!
V poslední době ses do povědomí diváků
dostal skrze televizní obrazovky se svou talkshow 7 pádů. Není vyčerpávající se stále někoho na něco ptát? Neměl jsi někdy chuť pověsit novinařinu na hřebík a začít dělat něco jiného? Co ještě umíš?
Neumím nic, takže mi nezbývá než se lidí na
něco ptát (smích). Pravda je taková, že občas vyhledávám samotu a nechci nikoho slyšet a nikoho
se na nic ptát. Ideálně si pustím Netflix a tupě
zírám na seriály. Hlavně nechci s nikým komunikovat.
Jak se cítíš ty, když tě někdo zpovídá?
Já toho člověka lituji. Můj život není ničím zajímavý, takže mi přijde, že ten člověk ztrácí čas
(smích).
Honzo, máš rád audioknihy?
Miluji audioknihy a spoustu knih jsem přečetl jen
pomocí audia.
A co bys vzkázal studentům, kteří propůjčili
hlas tvé knize Vzpomínky na 20. století?
Vzkázal bych jim, že si toho nesmírně vážím a že
jim mnohokrát děkuji, protože to muselo dát
spoustu práce! Klobouk dolů!

Jak na tebe zapůsobil Honza Dědek?
Jako velká fanynka jsem byla překvapená, jak
pokorný a přirozeně vtipný člověk to je. Ani trochu
mě nezklamal, naopak. Nyní se na něj dívám jako
na člověka, který dělá svoji práci, protože ji má
rád. Ne kvůli slávě a popularitě. A toho si moc
vážím.
Obohatila tě nějakým způsobem práce na
audioknize?
Určitě. Získala jsem cenné zkušenosti, které jistě
využiji i v budoucnu. Také jsem se dozvěděla
spoustu nového, objevila jsem osobnosti 20. století, o kterých jsem ani nevěděla. A přitom byl
jejich život tak pozoruhodný!

Jozefína Štěpánová / foto Jana Chadimová
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• • • Případ zmizení Jantarové komnaty • • •
V lovosické knihovně se v úterý 12. října uskutečnila přednáška autora literatury faktu Milana Zacha Kučery Jantarová komnata a další záhady
z knih Ludvíka Součka.
Účastník a iniciátor mnoha záhadologických expedic, specialista na
poklady a historické záhady Milan
Zacha Kučera představil výsledky
nejnovějších výzkumů. Přednášející
nebyl v Lovosicích poprvé, už
v dubnu 2017 seznámil návštěvníky
s referátem Největší tajemství třetí
říše a i tenkrát sklidil velký úspěch.
Milovníci tajemství mohli být i tentokrát spokojeni, přednáška byla velice
zajímavá, plná informací hlavně o
vzniku, dalším osudu i hledání Jantarové komnaty. Na začátku četl ukázky
ze Součkovy knihy Případ Jantarové
komnaty a přitom opravoval některé
omyly a doplňoval o nové současné
poznatky. Uvedl, že pro něj je i přes
některé nepřesnosti kniha úžasná,
hlavně v tom, co vše autor dokázal
v tehdejší informační nouzi zjistit a
napsat tak, aby to prošlo cenzurou.
Kniha je napsaná ve formě detektivky
a zájemci si ji mohou v lovosické
knihovně vypůjčit.
Jantarová komnata a její záhadné
zmizení během 2. světové války vzrušuje všechny hledače pokladů a záhadology současnosti. Naposledy
byla viděna v roce 1944 v Königsbergu (Královci), dnes Kaliningradu.
Američtí experti dnes odhadují cenu
jantarového pokladu na několik set
milionů dolarů. Říká se jí osmý div
světa, který byl vyroben na zakázku
pruského krále Fridricha I. Hohenzollerna. Po smrti krále jeho syn Fridrich
Wilhelm I. daroval komnatu ruskému
carovi Petrovi I. Měl to být projev
přátelství mezi panovnickými domy a
potvrzení spojeneckých vztahů. V
Zimním paláci vydržela až do roku

komnaty? Víme, že na ni bylo uvolněno 8 miliónů dolarů z Ruska a pak 3,5
miliónů dolarů z Německa. Prostým
součtem nám vyjde 11,5 miliónů
dolarů. Jenže má to háček. Je třeba si
uvědomit, že baltské jantarové doly
byly po dobu stavby komnaty pod
sovětskou státní kontrolou, stejně
jako byla pod kontrolou mzda řemeslníků.
Vlastní Kučerova kniha o Jantarové
komnatě „Jantarová komnata není
mrtvá“ zatím bohužel nevyšla. Milan
Zacha Kučera v ní zpracovává materiály polských a ruských tajných
služeb, které u nás nebyly nikdy publikovány. V knize je uvedeno hlášení
generálplukovníka Abakumova Stalinovi ohledně podzemních prostor
Hitlerova hlavního stanu, dozvíme se,
proč byla odkloněna část vojsk úto1941, kdy se stala vojenskou kořistí
jantarem. O kopii komnaty také dost čících na Königsberg do prostoru
Wehrmachtu. Na osobní přání
mluvil, zajímavé je třeba to, že je tam opuštěného velitelství OKH Mauergauleitera východního Pruska Ericha část původní mozaiky a jeden samo- wald, aby tam něco vykopala, a jak s
Kocha ji v létě 1942 převezli do zám- statný artefakt, které se našly po
tím souvisel atentát na Hitlera. Při
ku v Královci. Za dva roky na to po ní válce v Německu. Když se je třetí
pátrání ve Východním Prusku čtenář
zmizela jakákoli stopa. Jak bylo vele- generace těch, co to zcizili, pokounavštíví Himmlerův, Hitlerův a Görindílo hledáno mnoha tajnými služba- šela prodat, samozřejmě se jim to
govy bunkry a bude dávat do soumi z obou stran železné opony, o
nepodařilo a úlomky byly zabaveny
vislostí střípky informací o tom, kde
tom vyprávěl v knihovně Milan Zacha policií. Obě části předal Putinovi
mohla skončit Jantarová komnata.
Kučera, spisovatel a odborný ředitel
německý kancléř Schröder, zároveň
Dostupné dokumenty říkají, že něČeskoslovenské filmové společnosti. koncern Ruhrgas vyčlenil 3,5 milionu mecký parník Karlsruhe ve velkém
A tak vznikla legenda. Posledním
dolarů na dokončení obnovy Jantaro- spěchu a s velkým nákladem opoušmístem hledání, do kterého se se
vé komnaty.
těl pilawský přístav po tom, když
Na obnovené komnatě pracovalo
svou partou hledačů vydal i Milan
Němci museli evakuovat Königsberg.
Zacha Kučera, je Mauerwald (Mamer- po dobu bezmála 20 let přes 70 rus- Všechna tato fakta podněcují lidskou
ki).
kých a německých odborníků. Bylo
fantazii. Objev německého parníku s
Lektor vyprávěl také o obnovené
potřeba mnoho jantaru, plátkového
bednami ležícími na dně Baltu, u
komnatě v Carském Selu. Nechal ko- zlata, drahokamů, zrcadel a dalších
kterých ještě netušíme, co v nich je,
lovat velký a široký obrázek té soumimořádných architektonických
může být důležité pro dějiny. Badatel
časné, nově vytvořené kopie komna- prvků. Jaká tedy byla celková výše
Kučera doufá, že se původní komnaty a také i kousek jantaru a prsten s
nákladů rekonstrukce Jantarové
ta jednou najde. hz, foto archiv knihovny

Byl jednou jeden panelový dům...

…a v tom domě před 40 lety bydlelo 16 rodin a 47 dětí. V části lovosického Holoubkova se mu říkalo „dům hrůzy“. Bylo tam vždycky veselo, rušno, hlučno a živo. V pátek 8. října se některé z těchto „dětí“ potkaly…v tuto chvíli si představte střih v čase…přicházejí dospělí lidé, s různými osudy a životními
příběhy. Oživují se vzpomínky na rodiče, hry na ulici, skákání přes švihadlo, kuličky a vybíjenou na chodníku. Jako telefon sloužilo zapískání z okna - a to
šli domů všichni. Někteří se vůbec nepoznávají, nastávají komické situace a je veselo a rušno, hlučno a živo. Taková setkání mají ohromný smysl. Člověk
si uvědomí pomíjivost života i běh času. Váží si každé chvíle tady a teď.
Petra Hájková
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Ze života Základní umělecké školy Lovosice

Divadelní přestavení, koncert i výstavu - to vše
stihli žáci ZUŠ během dvou měsíců nového školního roku. Po dlouhé odmlce jsme konečně
mohli odehrát několikrát odložená představení
dramatického oboru v Třebenicích Bezhlavý rytíř
Ruprecht a Bílá paní, v LOVO Divadle se premiéry dočkala hra O. Wilda Jak je důležité míti Filipa.
Ve výtvarném oboru nyní děti putují v čase i

prostoru a podnikají dobrodružné výpravy za
hranice fantazie. Tvoří totiž vlastní „umělecké a
historické“ sbírky na téma Muzeum do Mezinárodní výtvarné soutěže památníku Lidice. Práce
výtvarníků si můžete prohlédnout ve vestibulu
Pfannschmidtovy vily.
13. října se uskutečnil velmi pěkný „živý“ koncert hudebního oboru, který zahájilo trio sourozenců Drašnarových, poslechli jsme si písně

Na 1. ZŠ tradičně oslavili Den zvířat

Štěstí či Vzhlížím ke hvězdám, houslistky přednesly skladby z repertoáru Lindsey Stirling. Vrcholem koncertu byl na xylofon zahraný Montiho Čardáš a skladba Money od skupiny ABBA,
která zazněla v úpravě pro dva klavíry v podání
Karolíny Barvové a paní učitelky Aleny Kolaříkové. Všechny výkony byly odměněny zaslouženým potleskem. Moc děkujeme za podporu a
těšíme se na další setkávání!
ZUŠ Lovosice

Podzimní melodie v knihovně
Středa 10. listopadu od 17 hodin. Hrají žáci ZUŠ.

Každý rok 4. října slavíme na 1. ZŠ
Sady pionýrů Mezinárodní den zvířat. Letos jsme si pro žáky 1. stupně
připravili úžasné ukázky výcviku
záchranných psů z SDH Zvole a
velmi zajímavou přednášku paní
Hany Böhme, která pracuje se svým
pejskem v Kongu při vyhledávání
pytláckých trofejí ze slonoviny. Dě-
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kujeme psovodům a paní Hance
Böhme za perfektně připravený
program. Dětem zpestřili výuku
nevšedními zážitky. Poděkování patří
i všem rodičům a žákům za velké
množství pamlsků pro pejsky, které
budou použity jako odměny při
výcviku. S velkou radostí jsme dobrůtky předali.
Mgr. Jitka Hellerová
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Profesionální hasiči předvedli
školákům ukázku své práce

Začátek týdne, v pondělí 18. října,
nebyl pro naše žáky běžným vyučovacím dnem. Něčím se lišil. A to
něco bylo překvapení pro děti ze
všech ročníků. Na školní hřiště ráno
přijeli hasiči z lovosické stanice
dvěma hasičskými vozy. Program,
který si pro nás připravili, byl bezvadný. Nejdříve si žáci mohli prohlédnout, a dokonce i vyzkoušet
některé části oblečení, které nosí
hasiči běžně při samotném hašení
požáru. Poté si prohlédli veškeré
vybavení zásahového vozidla a
k tomu jim hasiči podrobně vysvět-

lili funkci jednotlivých částí skrývajících se uvnitř vozů. Děti zajímalo to
či ono, vyptávaly se a přítomní hasiči jim se svými odbornými znalostmi ochotně odpovídali. To, že
ukázka hasičského povolání přitahuje pozornost chlapců, bývá běžné. Ale že tak zaujala i děvčata,
svědčí o tom, že setkání s místními
hasiči bylo mimořádné. Chtěli bychom poděkovat nejen těm, kteří si
na nás udělali čas, ale všem profesionálním hasičům, jejichž práce si
nesmírně vážíme a víme, že není
vůbec lehká.
Mgr. Hana Protivová

Druháci ze Všehrdovky byli
pasováni na čtenáře

V úterý 21. září zavítal do Městské
knihovny v Lovosicích spravedlivý
král a krásná hraběnka. Jako každý
rok se tu setkali s novými čtenáři ze
ZŠ Všehrdova u slavnostní příležitosti – pasování na čtenáře. Akt
pasování začal čtením žáků, díky
němuž král s hraběnkou zjistili, jaké
už mají žáci 2.B a 2.C čtenářské
dovednosti. Poté přišla na řadu
pasovací řeč a složení slibu řádu

čtenářského. Žáci v něm stvrdili, že
se ke všem knížkám budou chovat
vždy slušně a s úctou. Závěrečnou
tečkou slavnostního dopoledne
bylo samotné pasování králem na
opravdového čtenáře. Jako upomínku na tento den předala hraběnka žákům knihu s názvem První
výlet. Děkujeme Městské knihovně
v Lovosicích za spolupráci.

Mgr. Jana Kašparová

• • • ZŠ Sady pionýrů a Olympijský běh • • •

Naše škola byla i v letošním školním roce součástí největšího běžeckého dne v České republice. Přihlásili jsme se do T-Mobile Olympijského běhu v rámci
Oslavy Olympijského dne. V týdnu od 8. do 16. září jsme uspořádali vlastní závod, kterého se zúčastnily postupně všechny třídy naší školy. Každý žák byl za
svůj výkon odměněn olympijskou medailí a diplomem. Oslava Olympijského dne byla připomenutím proběhlé letní olympiády v Tokiu a zároveň příležitostí,
jak dětem představit olympijské hodnoty a přesah sportu do jejich života.
Mgr. Jarmila Višňovcová
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Charita Lovosice slaví 25. výročí vzniku organizace
30. října tohoto roku to bylo přesně 25 let od doby, kdy naše organizace poskytuje sociální služby, sociální poradenství a doprovodné aktivity
v Lovosicích a spádových obcích.

V rámci oslav výročí byly vytvořeny fotografie ze
života našich služeb. Ty jsou vystaveny v LOVO
Galerii pod názvem „Ciť hlavou a mysli srdcem“
za podpory města Lovosice a Centra kultury
Lovoš. Vernisáže se 13. října zúčastnili zástupci

našich donátorů, nadací, měst a obcí, se kterými
spolupracujeme, a v neposlední řadě také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a ředitelka
Diecézní charity Litoměřice paní Růžena Kavková.

Během vernisáže zaznělo od současné ředitelky organizace Mgr. Aleny Maternové zhodnocení dosavadní práce, kterou se naše organizace
pod jejím vedením snaží velmi dobře a efektivně
odvádět.

Foto Dominik Faustus

Změny názvů a adres, kde jsou poskytovány sociální služby
Jak již možná víte, Farní charita Lovosice se přejmenovala na Charita Lovosice a změnila své sídlo nově na adresu K. Maličkého 418/2,
410 02 Lovosice. Stalo se tak na základě změn názvů a log v celé síti charit v ČR, aby se nemuselo řešit, která charita je farní, která oblastní.
Jediné názvy, které se neměnily, jsou u diecézních a arcidiecézních charit.
Naše organizace proto změnila názvy i u svých
služeb a některé sociální služby se přestěhovaly do
jiných prostor. Nově můžete vídat tyto názvy –
Dům Panny Marie Pomocné (dříve Azylový dům
pro ženy a matky s dětmi) není žádnou novinkou,
protože služba se přestěhovala do nových prostor
již v roce 2020 a je poskytována v ulici K. Maličkého 418/2, Lovosice. Jedná se o azylové ubytování
pro ženy a matky s dětmi bez přístřeší. Další službou je Panna Marie Pomocná s rodinami (dříve
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi),
která se přestěhovala do ulice Osvoboditelů
1068/18, Lovosice, do prvního patra vlevo
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(obchodní dům Centrum) a poskytuje rodinám
s dětmi pomoc se zvládnutím jejich životní situace,
pomoc a podporu při zvládání povinností s dětmi
apod. Třetí služba, která změnila název nově na
Terénní službu Panny Marie Pomocné (dříve Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením), se také přestěhovala do „obchodního
domu Centrum“ a poskytuje pomoc a sociální
poradenství osobám bez přístřeší, osobám ohroženým sociálním vyloučením a etnickým menšinám. Další službou na této adrese jsou Dílny Panny Marie Pomocné (dříve sociálně terapeutické
dílny), které umožňují lidem od 16 let s mentálním

nebo kombinovaným postižením začlenit se do
vhodných aktivizačních činností a dosáhnout pocitu užitečnosti a zlepšit svoji kvalitu života a její
úroveň. Poslední, která změnila svůj název a přestěhovala se do nových prostor, je služba Panna
Marie Pomocná s dětmi a mládeží (dříve nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Amicus). Služba je
v ulici Terezínská 1111, Lovosice (nad prodejnou
Elmo a cukrářských potřeb) a jejím posláním je
zkvalitnění života sociálně znevýhodněných dětí a
mládeže ve věku od 6 do 26 let z Lovosic a spádových obcí, kterým poskytuje bezpečné prostředí.

Petr Urban, administrativní pracovník Charity Lovosice
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• • • Výherní křížovka Lovosického dneška • • •

Znění tajenky zašlete na e-mail: martina.tendlerova@meulovo.cz . Autoři prvních tří správných odpovědí obdrží drobný dárek.
Do předmětu e-mailu napište heslo „křížovka“. Tajenku z tohoto vydání najdete v dalším čísle spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Tajenka z říjnového vydání: Merkur

Merkur je jméno, které nejspíš známe z hodin dějepisu, neboť se jedná o římského boha obchodu. Merkur, latinsky Mercurius, získal význam pod řeckým a etruským vlivem,
přičemž byl ztotožněn s jejich bohy Hermem
a Turmsem. Jeho atributem byla hůl, okřídlený klobouk a střevíce. Krom obchodu mu
jsou přisuzovány další funkce. Díky atributům
fungoval i jako posel bohů. Merkur se nazývá
i Slunci nejbližší a současně i nejmenší planeta sluneční soustavy. V neposlední řadě je to
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pak nadčasová česká stavebnice, která se
úspěšně prodává již od poloviny dvacátých
let 20. století. Lze z ní sestavit různé modely,
silniční i kolejová vozidla, jeřáby a mnoho
jiných konstrukcí. Firma Inventor Jaroslava
Vancla (1890 - 1980) zahájila v roce 1920
v Polici nad Metují výrobu stavebnice. Díly
k sobě byly prvních pět let spojovány háčky.
Poté firma přešla na systém šroubků a matiček a zaregistrovala si novou ochrannou
známku Merkur.
(rys)

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)
Příští číslo Lovosického dneška vyjde 3. prosince
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